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СХЕМА ПІДПОРЯДКУВАННЯ ПІДРОЗДІЛІВ ДНДЕКЦ МВС
Директор ДНДЕКЦ МВС – керівник Експертної служби МВС
Відділ документального забезпечення
Сектор
реєстрації
кореспонденції

Сектор обліку та
контролю за рухом
обʼєктів дослідження

Перший заступник директора ДНДЕКЦ МВС

Відділ почеркознавчих
досліджень, технічного
дослідження
документів та обліку

Відділ забезпечення пропускного режиму і
моніторингу

Відділ інформатизації та автоматизації діяльності

Відділ трасологічних
досліджень та обліку

Сектор
статистики
і звітності

Сектор
трасологічних
досліджень

Сектор почеркознавчих
досліджень

Сектор
дактилоскопічного
обліку

Сектор фінансового
забезпечення та
оплати праці

Сектор бухгалтерського
обліку та звітності

Група архівної
роботи

Лабораторія криміналістичних видів досліджень та обліку
Відділ
дактилоскопічних
досліджень та
обліку
Сектор
дактилоскопічних
досліджень

Відділ фінансового забезпечення
та бухгалтерського обліку

Сектор охорони праці, цивільного
захисту та пожежної безпеки

Відділ з питань запобігання корупції

Режимно-секретний сектор

Сектор
забезпечення
роботи
автоматизованих
систем

Сектор
інформаційної
безпеки та захисту
інформації

Вибухотехнічна лабораторія
Відділ
пожежотехнічних
досліджень

Сектор технічного
забезпечення
комп’ютерних
мереж

Сектор електротехнічних,
пожежотехнічних досліджень та
досліджень безпеки життєдіяльності

Сектор
трасологічного
обліку
Сектор
організаційнометодичного
забезпечення

Сектор технічних досліджень
документів
Сектор обліку підроблених
документів

Відділ
вибухотехнічних
досліджень

Відділ
вибухотехнічн
их обліків

Відділ досліджень
піротехнічних
виробів

Сектор
металознавчих
досліджень

Заступник директора ДНДЕКЦ МВС

Заступник директора ДНДЕКЦ МВС

Заступник директора ДНДЕКЦ МВС

Заступник директора ДНДЕКЦ МВС

Лабораторія досліджень матеріалів, речовин і виробів

Лабораторія автотехнічних досліджень та криміналістичного
дослідження транспортних засобів

Лабораторія товарознавчих, гемологічних,
економічних досліджень

Лабораторія навчальної та наукової роботи

Відділ фізикохімічних
досліджень

Сектор
організаційнометодичного
забезпечення

Відділ досліджень наркотичних
засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів

Сектор сертифікації стандартних
зразків наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та
прекурсорів

Сектор забезпечення
функціонування каталогу
відомостей наркотичних засобів та
психотропних речовин

Відділ
автотехнічних
досліджень

Відділ криміналістичного дослідження
транспортних засобів і реєстраційних
документів, що їх супроводжують

Лабораторія компʼютерно-технічних та телекомунікаційних
досліджень
Відділ компʼютернотехнічних досліджень

Відділ телекомунікаційних
досліджень

Лабораторія біологічних досліджень та обліку
Відділ біологічних
досліджень

Відділ обліку генетичних
ознак людини

Сектор молекулярногенетичних
досліджень

Сектор ДНК-профілювання
біологічних зразків

Сектор організаційнометодичного
забезпечення
Сектор адміністрування
автоматизованої
інформаційнопошукової системи

Відділ юридичного забезпечення
Сектор позовної роботи і
представництва в судах

Відділ досліджень
звуко- та відеозапису

Сектор обліку
голосів та мовлення

Сектор планування та організації
нормотворчої діяльності

Сектор закупівель із
застосуванням процедур

Відділ господарського та матеріально-технічного забезпечення

Сектор
господарського
забезпечення

Сектор
капітального
будівництва

Сектор
матеріальнотехнічного
забезпечення

Сектор експлуатації
автомобільного
транспорту

Сектор організаційнометодичного
забезпечення

Лабораторія досліджень у сфері інформаційних технологій
Відділ мистецтвознавчих,
психологічних досліджень
та досліджень обʼєктів
інтелектуальної власності

Відділ фототехнічних
та портретних
досліджень

Сектор досліджень у сфері
інтелектуальної власності

Сектор організаційнометодичного
забезпечення

Сектор мистецтвознавчих
та психологічних
досліджень

Відділ закупівель та супроводження договірної роботи

Сектор спрощених закупівель

Сектор
організаційнометодичного
забезпечення

Сектор транспортнотоварознавчих досліджень
та експертизи військового
майна

Відділ
економічних
досліджень

Відділ
земельних
досліджень

Відділ навчальної
та наукової
діяльності

Сектор
забезпечення
роботи наукової
ради

Відділ кадрового менеджменту
Сектор товарознавчих
досліджень

Лабораторія будівельних, земельних, екологічних
досліджень та оціночної діяльності

Відділ
будівельних
досліджень

Відділ наукової
організації
редакційновидавничої
та бібліотечної
роботи

Відділ
оціночної
діяльності

Відділ
екологічних
досліджень

Відділ забезпечення діяльності
Сектор
інформаційного
забезпечення,
планування
та контролю

Сектор
організаційного
та технічного
забезпечення

Сектор
редагування
документів

Відділ менеджменту якості
Відділ корпоративних комунікацій та роботи зі
зверненнями громадян
Сектор
забезпечення
міжнародного
співробітництва

Сектор
комунікації зі ЗМІ
та підтримки вебпорталу

Сектор роботи зі
зверненнями
громадян

Відділ забезпечення діяльності Експертно-кваліфікаційної
комісії та обліку атестованих судових експертів

Лабораторія досліджень, сертифікації зброї та обліку

Відділ досліджень зброї

Відділ сертифікації
зброї

Відділ балістичного
обліку

Сектор сертифікаційного
оцінювання

Сектор випробувань

Сектор огляду
технічного стану та
відстрілу зброї

Заступник завідувача відділу забезпечення діяльності ДНДЕКЦ МВС

Відділ
гемологічних
досліджень

Відділ товарознавчих
досліджень та
експертизи військового
майна

Група
забезпечення
роботи Експертнокваліфікаційної
комісії

Група
забезпечення
функціонування
інформаційного
фонду працівників
Експертної служби

Тетяна ЯЩУК

Група забезпечення
функціонування
бази даних реєстру
атестованих
судових експертів
Експертної служби

