
СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
Територіальне управління Служби судової охорони у Одеській області

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

Відповідно до частини 2 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 із змінами, внесеними згідно з 
Рішенням Вищої ради правосуддя від 04.06.2019 №1536/0/15-19

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад територіального 
управління Служби судової охорони у Одеській області: 

начальника відділу по роботі з персоналом; 
заступника начальника відділу по роботі з персоналом; 
провідного спеціаліста відділу по роботі з персоналом -  три посади; 
начальника фінансово-економічного відділу (головного бухгалтера); 
начальника відділу з професійної підготовки та підвищення кваліфікації; 
начальника служби інформаційно-аналітичної роботи; 
начальника відділу оперативно-чергової служби;
провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно- 

чергової служби;
начальника відділу охорони об’єктів судів, органів та установ системи 

правосуддя;
начальника відділу забезпечення безпеки учасників судового процесу; 
провідного спеціаліста відділу забезпечення безпеки учасників судового 

процесу;
начальника відділу матеріально-технічного забезпечення; 
провідного спеціаліста відділу матеріально-технічного забезпечення; 
командира комендантського взводу;
командира відділення комендантського взводу -  чотири посади;
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контролера І категорії комендантського взводу -  чотири посади; 
контролера II категорії комендантського взводу -  шість посад; 
командира господарського взводу; 
командира підрозділу охорони; 
заступника командира підрозділу охорони; 
командира взводу охорони підрозділу охорони -  дві посади; 
контролера І категорії взводу охорони підрозділу охорони -  шість посад; 
контролера II категорії взводу охорони підрозділу охорони -  шість посад.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на посади, зазначені в 

п.1 цього наказу, які додаються.
3. Надати до територіального управління Державної судової адміністрації 

в Одеській області оголошення про проведення конкурсу та його Умови для 
оприлюднення на офіційному веб-сайті ТУ ДСА в Одеській області.

4. Перевірку рівня фізичної підготовленості кандидатів на зайняття 
вакантних посад здійснити згідно з нормативами з фізичної підготовки та 
встановленими віковими групами, визначеними 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», на об’єктах спортивної 
інфраструктури із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та в 
присутності медичних працівників.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник 
полковник Служби


