
Є бажання стати частиною енергетичної команди та зробити свій внесок у 

розбудову країни? 

В ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» відкрита вакансія: 

 

Фахівець охорони об’єктів та безпеки 

 
Функціональні обов'язки: 

 

 Організовує роботу у сфері захисту та охорони об’єктів Богородчанського ПМ; 

 Визначає основні напрями діяльності, пов’язаної з виявленням правопорушень у сфері 

охорони об`єктів, та вироблення на цій основі заходів щодо підвищення ефективності 

заходів з безпеки; 

 Вивчає умови,  які призводять до скоєння злочинів (крадіжки, пошкодження, врізки та 

інше) на об’єктах проммайданчика та їх усунення; 

 Співпрацює з правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування з 

питань профілактики, виявлення, попередження та протидії протиправним посяганням 

(крадіжки, пошкодження, врізки та інше) на об’єкти Богородчанського ПМ з метою 

мінімізації матеріальних збитків; 

 Вживає заходів щодо своєчасного реагування на адекватність та законність прийнятих 

правоохоронними органами рішень за фактами вчинених протиправних посягань 

(крадіжки, пошкодження, врізки та інше) на об’єкти Богородчанського ПМ та їх аналіз; 

 Вживає заходів щодо забезпечення безпеки магістральних газопроводів на території 

обслуговування шляхом встановлення технічних засобів на їх лінійних частинах та 

стаціонарних об’єктах; 

 Організовує розроблення та внесення доповнень до нормативних документів з 

перепускного, внутрішньо об’єктового режимів і охорони об’єктів ввіреного ПМ; 

 Контролює стан охорони, перепускного та внутрішньо-об’єктового режимів; 

 Ініціює проведення службових розслідувань за фактами порушення перепускного чи 

внутрішньо-об’єктового режимів, які призвели або могли призвести до нанесення 

матеріальних збитків Товариству; 

 Організовує діяльність структурного підрозділу щодо організації на об’єктах 

Богородчанського ПМ протидії проявам тероризму; 

 Здійснює  контроль за додержанням протипожежного стану 

 

Вимоги: 

 Вища освіта відповідного напряму підготовки (молодший спеціаліст); 

 Стаж роботи за фахом не менше 2-ох років; 

 Володіння навичками роботи в системі електронного документообігу, в програмному 

комплексі АВК – 5; 

 Чесність, принциповість, знання міри відповідальності, дисциплінованість, самокритичність 

 Умови роботи: 

 Офіційне працевлаштування; 

 8 годинний робочий день з двома офіційними вихідними на тиждень та святковими вихідними 

згідно законодавства України; 

 Соціальні гарантії; 

 Можливість кар'єрного росту та визнання досягнень; 

 Місце роботи: Івано-Франківська область, Богородчанський р-н, с. Похівка, У Гаю,1 

Свої резюме прошу надсилати на вказану адресу 


