
ДОВІДКА 
 

Моніторингом прийнятих Верховною Радою України законів України, 

виданих актів Президента України, наказів Міністерства внутрішніх справ 

України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України, інших нормативних 

документів та проектів законодавчих актів зареєстрованих у Верховній Раді 

України, що стосуються компетенції Експертної служби МВС України, 

у 2018 році станом на 11.09.2018 встановлено. 
 

1. Накази МВС. 

1.1. від 13.07.2018 № 601 «Про затвердження Переліку посад 

поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України, які 

рівнозначні (аналогічні) посадам, що можуть бути заміщені поліцейськими і 

військовослужбовцями в державних органах, установах та організаціях», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.08.2018 за № 902/32354 

(публікація – Офіційний вісник України від 28.08.2018, № 65). 

 

№ 

з/п 

Найменування посади в державному 

органі, установах та організаціях,  

що належать до сфери управління  

Міністерства внутрішніх справ України 

Найменування посади  

в Національній гвардії України,  

Національній поліції України 

 

Науково-дослідні установи Апарат Національної поліції 

31 Директор Державного науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру 

Начальник Департаменту 

32 Завідувач лабораторії Державного науково-

дослідного експертно-криміналістичного 

центру 

Начальник управління Департаменту 

33 Завідувач лабораторії Державного науково-

дослідного інституту 

Начальник управління Департаменту 

34 Заступник завідувача лабораторії 

Державного науково-дослідного інституту 

Заступник начальника управління 

Департаменту 

35 Начальник відділу Державного науково-

дослідного експертно-криміналістичного 

центру 

Начальник відділу 

36 Начальник відділу Державного науково-

дослідного інституту 

Начальник відділу 

37 Головний судовий експерт-вибухотехнік 

Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру 

Старший інспектор з особливих 

доручень 
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38 Провідний науковий співробітник 

Державного науково-дослідного інституту 

Старший інспектор з особливих 

доручень 

39 Старший науковий співробітник Державного 

науково-дослідного інституту 

Старший інспектор з особливих 

доручень 

40 Старший судовий експерт-вибухотехнік 

Державного науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру 

Старший інспектор 

41 Науковий співробітник Державного науково-

дослідного інституту 

Старший інспектор 

42 Судовий експерт-вибухотехнік Державного 

науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру 

Інспектор 

 

Науково-дослідні експертно-

криміналістичні центри 

Апарати головних управлінь 

Національної поліції 

43 Начальник відділу науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру  

(в областях і м. Києві) 

Начальник відділу 

44 Заступник начальника відділу науково-

дослідного експертно-криміналістичного 

центру (в областях і м. Києві) 

Заступник начальника відділу 

45 Головний судовий експерт-вибухотехнік 

науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру  

(в областях і м. Києві) 

Старший інспектор з особливих 

доручень 

46 Старший судовий експерт-вибухотехнік 

науково-дослідного експертно-

криміналістичного центру  

(в областях і м. Києві) 

Старший інспектор 

47 Судовий експерт-вибухотехнік науково-

дослідного експертно-криміналістичного 

центру (в областях і м. Києві) 

Інспектор 

 

 

 


