
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Про оголошення конкурсу на зайняття 
вакантних посад співробітників 
територіального управління Служби 
судової охорони у Дніпропетровській 
області

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 ЗО жовтня 2018 року № 3308/0/15-18, зі змінами, внесеними 
від 4 червня 2019 року № 1536/0/15-19, від 24 вересня 2020 № 2717/0/15-20 та 
листа Служби судової охорони від 18 травня 2021 року № 30/05-929

1. Оголосити конкурс на зайняття 6 (шести) вакантних посад 
З підрозділу охорони (м. Павлоград) територіального управління Служби 
судової охорони у Дніпропетровській області:

5 відділення (м. Новомосковськ) (Новомосковський міськрайонний суд):
- командир 5 відділення 15 взводу охорони 3 підрозділу охорони - 1 (одна 

посада молодшого складу);
- контролер І категорії (заступник командира відділення) 5 відділення 

15 взводу охорони 3 підрозділу охорони -  1 (одна посада молодшого складу);
- контролер І категорії 5 відділення 15 взводу охорони 3 підрозділу 

охорони -  2 (дві посади молодшого складу);
- контролер II категорії 5 відділення 15 взводу охорони 3 підрозділу 

охорони -  2 (дві посади молодшого складу).
2. Конкурс провести 3 червня 2021 року.
3. Затвердити Умови проведення конкурсу на посаду, зазначену в пункті 

1 цього наказу, які додаються.
4. Надати до Територіального управління Державної судової адміністрації 
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його умови для оприлюднення на веб-сайті в розділі -  «Інше» в підрозділі 
«Конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному управлінні Служби 
судової охорони у Дніпропетровській області» (відповідальний -  заступник 
начальника відділу по роботі з персоналом підполковник Служби судової 
охорони БІЖКО Вікторія Юріївна).

5. Перевірку рівня фізичної підготовленості для кандидатів на посади 
провести згідно з нормативами, визначеними для відповідної вікової категорії, 
встановленими наказом Служби судової охорони від 23.12.2019 № 273 
«Про затвердження тимчасової інструкції з фізичної підготовки Служби 
судової охорони», із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в 
присутності медичних працівників (відповідальний -  заступник начальника 
територіального управління полковник Служби судової охорони СТАВЕНКО 
Віталій Володимирович).

6. Конкурс проводити з дотриманням вимог чинних нормативно-правових
актів.

Контроль за виконанням цьог<

Начальник територіального управлії 
полковник Служби судової охорони Сергій ШВАЧКА


