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СЛУЖБА СУДОВОЇ ОХОРОНИ
Територіальне управління Служби судової охорони 

у Івано-Франківській області

Н А К А З

                 м. Івано-Франківськ №

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 співробітників 
територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській 
області, а саме:

контролер ІІ категорії 3 відділення 2 взводу охорони 1 підрозділу охорони 
(з дислокацією в м. Тлумач) – 1 посада молодшого складу;

контролер ІІ категорії 1 відділення 3 взводу охорони 1 підрозділу охорони 
(з дислокацією в м. Калуш) – 1 посада молодшого складу;

контролер ІІ категорії 3 відділення 5 взводу охорони 2 підрозділу охорони 
(з дислокацією в м. Снятин) – 1 посада молодшого складу.

1.1. Прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь в конкурсі 
на вищевказані посади здійснити з 25 травня 2022 року по 10 червня 2022 року.

1.2. Провести конкурс 15 червня 2022 року.
2. Затвердити умови для проведення конкурсу на вищевказані посади  

територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській 
області із застосуванням вимог наказу Голови Служби судової охорони від 
06.11.2020 № 602 «Про затвердження спеціальних кваліфікаційних вимог до 
кандидатів на посади співробітників територіальних управлінь Служби судової 
охорони» (зі змінами), що додаються.

3. Надати до прес-служби територіального управління Державної судової 
адміністрації України в Івано-Франківській області оголошення про проведення 
конкурсу та його умови для оприлюднення на офіційному сайті в розділі 
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«Інше» рубрики «Конкурс на зайняття вакантних посад у територіальному 
управлінні Служби судової охорони у Івано-Франківській області» 
(відповідальний – головний спеціаліст відділу по роботі з персоналом 
територіального управління Служби судової охорони у Івано-Франківській 
області, капітан Служби судової охорони Яцків В.І.).

4. Надати до прес-служби апарату Голови Служби судової охорони наказ 
та кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посади для оприлюднення його на 
офіційному сайті Служби (відповідальний – головний спеціаліст відділу по 
роботі з персоналом територіального управління Служби судової охорони у 
Івано-Франківській області, капітан Служби судової охорони Яцків В.І.).

5. Перевірку рівня фізичної підготовки для кандидатів на посади здійснити 
згідно нормативів, розподілених для відповідної вікової категорії, визначених 
наказом Голови Служби судової охорони від 04.02.2021 № 57 «Про 
затвердження Тимчасової інструкції з фізичної підготовки Служби судової 
охорони» (зі змінами), із забезпеченням належних санітарно-гігієнічних умов та 
в присутності медичного працівника (відповідальний – провідний спеціаліст 
служби з професійної підготовки та підвищення кваліфікації територіального 
управління Служби судової охорони у Івано-Франківській області, капітан 
Служби судової охорони Тарасюк Г.В.). 

6. Конкурс проводити з дотриманням вимог чинних нормативно-правових 
актів та наказів Служби судової охорони щодо запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник
полковник Служби судової охорони                                         Андрій МАЛАНІЙ


