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СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ 

 

Н А К А З 

 

03.09.2020                                                Київ                                                   № 472 

 
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),  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад центрального органу 

управління Служби судової охорони, який провести 21 вересня 2020 року: 

начальника режимно-секретної служби центрального органу управління; 

начальника служби з питань запобігання та виявлення корупції 

центрального органу управління; 

заступника начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності 

фінансово-економічного управління центрального органу управління; 

провідного спеціаліста (оперативного чергового) відділу оперативно-

чергової служби центрального органу управління . 

2. Затвердити Умови проведення конкурсу на посади, зазначені в пункті 1 

цього наказу, які додаються. 

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

адміністрації України оголошення про проведення конкурсу та його умови для 

оприлюднення на офіційному сайті ДСА України в розділах "Конкурсні комісії 

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

рубрики "Інше" (відповідальний – начальник управління по роботі                                     

з персоналом центрального органу управління полковник Служби судової 

охорони Білецький О. В.). 

4. Конкурс організувати та провести в суворій відповідності 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). 
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5. Начальникові територіального управління Служби судової охорони                       

у м. Києві та Київській області забезпечити транспортом для перевезення 

кандидатів на місце проведення тестування фізичної підготовленості.  
6. Конкурс провести з дотриманням вимог чинних нормативно-правових 

актів та наказів Служби судової охорони щодо запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19. 

7. Начальникові відділу документального забезпечення апарату Голови 
Служби судової охорони довести цей наказ до начальника  територіального 
управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області. 

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                             Валерій БОНДАР 

 


