
Š 

 
 

 
 

СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

Н А К А З 

  

10.07.2019 року                             Київ №  67 

 

 

 
Про оголошення конкурсу на  

зайняття вакантних посад  

Служби судової охорони  

 

 

Відповідно до частини другої статті 163 Закону України "Про судоустрій 

і статус суддів", Порядку проведення конкурсу для призначення на посади 

співробітників Служби судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради 

правосуддя від 30.10.2018 № 3308/0/15-18 зі змінами внесеними рішенням 

Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 № 1536/0/15-19 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад центрального органу 

управління та територіальних управлінь Служби судової охорони: 

начальника відділу публічних закупівель центрального органу 

управління; 

начальника відділу міжнародного співробітництва апарату Голови 

Служби судової охорони центрального органу управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу моніторингу та 

аналізу управління фізичного захисту та організації безпеки суддів 

центрального органу управління;  

заступника начальника управління - начальника відділу узагальнення та 

аналізу управління інформаційно - аналітичної роботи центрального органу 

управління; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у               

Волинській області; 

начальника територіального управління Служби судової охорони у              

Чернівецькій області;  

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Вінницькій області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Вінницькій області; 



 
 

заступника начальника територіального управління (з забезпечення) 

Служби судової охорони у Вінницькій області; 

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Дніпропетровській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Дніпропетровській області; 

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Львівській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Львівській області; 

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Одеській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Одеській області; 

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Рівненській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Рівненській області; 

заступника начальника територіального управління Служби судової 

охорони у Харківській області; 

заступника начальника територіального управління (зі служби) Служби 

судової охорони у Харківській області; 

заступника начальника територіального управління (з забезпечення) 

Служби судової охорони у Харківській області. 

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на посади, зазначені в 

пункті 1 цього наказу, які додаються. 

3. Надати до прес-служби (на правах сектору) Державної судової 

адміністрації оголошення про проведення конкурсу та його умов для 

оприлюднення на офіційному сайті ДСА України в розділах "Конкурсні комісії 

та заміщення вакантних посад державної служби" і "Нормативно-правова база" 

рубрики "Інше"(відповідальний – т.в.о. начальника управління по роботі з 

персоналом Данильчук І.Я.). 

4. Перевірку рівня фізичної підготовки для кандидатів на посади 

здійснити згідно нормативів, визначених для відповідної вікової категорії, 

визначених наказом Голови Служби судової охорони від 21.05.2019 № 25 "Про 

затвердження Порядку організації перевірки рівня фізичної підготовленості на 

зайняття вакантних посад співробітників Служби судової охорони" із 

забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в присутності медичних 

працівників (відповідальний – перший заступник Служби судової охорони 

полковник Служби судової охорони Максимішин С.Т.).  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                                           В. Бондар 
 


