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МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

17.02.2017 м. Київ N 138 

 

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

15 березня 2017 р. за N 348/30216 

Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне 

забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України "Про пенсійне 
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", що 

прирівнюються посадам поліцейських 

Відповідно до статті 63 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб", постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2008 р. N 45 

"Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", та 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 (зі змінами) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Перелік посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ 

України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону 

України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", що 

прирівнюються посадам поліцейських, що додається. 

2. Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Слівінський В. Р.) 

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на державного секретаря Тахтая О. В. 

  

Міністр А. Б. Аваков 

ПОГОДЖЕНО:   

Перший заступник Голови 

Спільного представницького 

органу об'єднань профспілок О. О. Шубін 
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Перший заступник Голови 

СПО сторони роботодавців 

на національному рівні Д. Олійник 

Голова Національної 

поліції України С. М. Князєв 

 

 

  

 

 

ПЕРЕЛІК 

посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України 

(міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах 

Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та 

деяких інших осіб", що прирівнюються посадам поліцейських 

N 

з/п 

Найменування посади в органах 

внутрішніх справ 

Найменування посади в Національній 

поліції України 

1 2 3 

I Апарат МВС Апарат Національної поліції 

1 Начальник Департаменту Начальник департаменту 

Начальник Головного штабу 

Керівник Патронатної служби Міністра 

2 Начальник Головного управління Начальник Головного управління 

3 Керівник Робочого апарату Укрбюро 

Інтерполу 

Начальник Робочого апарату Укрбюро 

Інтерполу 

4 Перший заступник начальника (директора) 

Департаменту 

Перший заступник начальника (директора) 

департаменту 

Перший заступник начальника (директора) 

Головного штабу 

5 Перший заступник начальника (директора) 

Головного управління 

Перший заступник начальника (директора) 

Головного управління 

6 Перший заступник керівника Робочого 

апарату Укрбюро Інтерполу 

Перший заступник начальника (директора) 

Робочого апарату Укрбюро Інтерполу 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства внутрішніх справ 

України 

17 лютого 2017 року N 138 

Зареєстровано 

в Міністерстві юстиції України 

15 березня 2017 р. за N 348/30216 
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7 Радник Міністра Радник Голови 

8 Заступник начальника (директора) 

Департаменту 

Заступник начальника (директора) 

департаменту 

Заступник начальника (директора) 

Головного штабу 

Заступник керівника Патронатної служби 

Міністра 

9 Заступник начальника (директора) 

Головного управління 

Заступник начальника (директора) Головного 

управління 

Начальник головного управління у складі 

Департаменту 

10 Заступник начальника (директора), 

керівника Робочого апарату Укрбюро 

Інтерполу 

Заступник начальника (директора) Робочого 

апарату Укрбюро Інтерполу 

11 Перший заступник начальника головного 

управління у складі Департаменту 

Начальник управління, що не входить до 

складу структурного підрозділу апарату 

Заступник начальника головного управління 

у складі Департаменту 

Начальник самостійного управління 

12 Помічник Міністра Помічник Голови 

13 Заступник начальника самостійного 

управління 

Заступник начальника управління, що не 

входить до складу структурного підрозділу 

апарату 

14 Начальник управління Начальник управління департаменту 

15 Начальник самостійного відділу Начальник відділу, що не входить до складу 

структурного підрозділу апарату 

16 Заступник начальника управління Заступник начальника управління 

17 Заступник начальника самостійного відділу Заступник начальника відділу, що не входить 

до складу структурного підрозділу апарату 

18 Начальник відділу Начальник відділу 

Головний інспектор Патронатної служби 

Міністра 

Головний інспектор Головного штабу 

Головний інспектор Департаменту 

юридичного забезпечення 

Головний оперуповноважений-інспектор 

Департаменту внутрішньої безпеки 

19 Помічник першого заступника Міністра Помічник першого заступника Голови 

20 Помічник заступника Міністра Помічник заступника Голови 

21 Заступник начальника відділу Заступник начальника відділу 

22 Заступник начальника чергової частини Заступник начальника чергової частини 
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Головного штабу 

23 Начальник самостійного сектору 

(відділення) 

Начальник сектору 

Начальник сектору (відділення) 

24 Головний оперуповноважений-інспектор Головний оперуповноважений 

25 Головний інспектор Головний інспектор 

26 Головний спеціаліст Головний спеціаліст 

27 Головний психолог Головний психолог 

28 Старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах 

Старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах 

29 Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

30 Старший слідчий в особливо важливих 

справах 

Старший слідчий в особливо важливих 

справах 

31 Старший інспектор з особливих доручень Старший інспектор з особливих доручень 

32 Старший референт з особливих доручень Старший референт з особливих доручень 

33 Помічник з кадрового забезпечення 

начальника (директора) Департаменту 

Помічник начальника департаменту 

Помічник з кадрового забезпечення 

начальника (директора) Головного штабу 

Помічник з кадрового забезпечення 

начальника (директора) самостійного 

управління 

Помічник начальника чергової частини - 

оперативний черговий 

Помічник з кадрового забезпечення 

начальника (директора) Головного 

управління 

Помічник з кадрового забезпечення 

керівника Робочого апарату Укрбюро 

Інтерполу 

34 Старший оперуповноважений Старший оперуповноважений 

Старший інспектор-черговий 

Оперуповноважений в особливо важливих 

справах 

35 Старший слідчий Старший слідчий 

Слідчий в особливо важливих справах 

36 Старший інспектор Старший інспектор 

37 Старший референт Старший референт 

38 Старший інженер Старший інженер 
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39 Оперуповноважений Оперуповноважений 

Інспектор-черговий 

40 Інспектор Інспектор 

41 Референт Референт 

42 Інженер Інженер 

II Апарат Головного управління МВС 

України в місті Києві 

Апарат Головного управління 

Національної поліції в місті Києві 

1 Начальник Головного управління Начальник Головного управління 

2 Перший заступник начальника Головного 

управління 

Перший заступник начальника Головного 

управління 

3 Заступник начальника Головного 

управління 

Заступник начальника Головного управління 

4 Начальник управління Начальник управління 

5 Помічник (радник) начальника ГУМВС Помічник (радник) начальника Головного 

управління 

6 Перший заступник начальника управління 

(підрозділу на правах управління), 

заступник начальника управління 

(підрозділу на правах управління) 

Заступник начальника управління 

7 Начальник самостійного відділу (підрозділу 

на правах самостійного відділу) 

Начальник відділу, що не входить до складу 

управління 

8 Начальник відділу (підрозділу на правах 

відділу) у складі управління 

Начальник відділу 

9 Заступник начальника самостійного відділу 

(підрозділу на правах самостійного відділу) 

Заступник начальника відділу, що не входить 

до складу управління 

10 Начальник самостійних: сектору, 

відділення, служби 

Начальник сектору, що не входить до складу 

управління, відділу 

11 Заступник начальника відділу (підрозділу на 

правах відділу) у складі управління 

Заступник начальника відділу 

12 Помічник начальника управління з 

організаційно-штатної роботи 

Помічник начальника управління 

Помічник начальника управління 

Державтоінспекції 

13 Начальник: сектору (відділення) (підрозділу 

на правах сектору (відділення)) у складі 

управління, відділу; начальник фінансової 

частини, помічник начальника відділу з 

організаційно-штатної роботи 

Начальник сектору 

14 Головні: спеціаліст, психолог Головний спеціаліст 

15 Старший оперуповноважений з особливо 

важливих справ, старший 

оперуповноважений в особливо важливих 

справах, помічник начальника чергової 

Старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах 
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частини - оперативний черговий 

16 Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

17 Старший слідчий з особливо важливих 

справ, старший слідчий в особливо 

важливих справах 

Старший слідчий в особливо важливих 

справах 

18 Старший інспектор з особливих доручень, 

старший державтоінспектор з особливих 

доручень, помічник коменданта гарнізону 

Старший інспектор з особливих доручень 

19 Старший оперуповноважений, 

оперуповноважений з особливо важливих 

справ, оперуповноважений в особливо 

важливих справах, інспектор-черговий 

оперативних служб 

Старший оперуповноважений 

20 Старший слідчий, слідчий з особливо 

важливих справ, слідчий в особливо 

важливих справах 

Старший слідчий 

21 Старший інспектор, старший 

державтоінспектор 

Старший інспектор 

22 Старший інженер, старший інженер-

програміст, старший інженер-електронник, 

старший інженер-електронік 

Старший інженер 

23 Старший психолог Старший психолог 

24 Старший референт Старший референт 

25 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

26 Оперуповноважений, інспектор-черговий 

оперативних служб 

Оперуповноважений 

27 Слідчий Слідчий 

28 Інспектор, державтоінспектор Інспектор 

29 Інженер, інженер-програміст, інженер-

електронник, інженер-електронік 

Інженер 

30 Психолог Психолог 

31 Референт Референт 

32 Юрисконсульт Юрисконсульт 

III Районні, лінійні управління Головного 

управління МВС в місті Києві; підрозділи 

і установи, що підпорядковані Головному 

управлінню МВС України в місті Києві 

(відділи Державтоінспекції з 

обслуговування адміністративної 

території районів, інші підрозділи 

Державтоінспекції) 

Управління, відділи (відділення) поліції в 

місті Києві 

1 Начальник управління Начальник управління поліції 
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2 Перший заступник начальника управління Перший заступник начальника управління 

поліції 

3 Заступник начальника управління Заступник начальника управління поліції 

4 Начальник відділу міліції, начальник відділу 

Державтоінспекції 

Начальник відділу поліції 

5 Заступник начальника відділу міліції Заступник начальника відділу поліції 

Заступник начальника відділу 

Державтоінспекції 

6 Начальник: відділу, самостійного сектору Начальник сектору, що не входить до складу 

відділу 

7 Начальник: самостійного відділення, 

автогосподарства Державтоінспекції 

Начальник відділення, що не входить до 

складу відділу 

8 Заступник начальника відділу, самостійного 

сектору, помічник начальника управління 

Заступник начальника сектору, що не входить 

до складу відділу 

9 Заступник начальника самостійного 

відділення 

Заступник начальника відділення, що не 

входить до складу відділу 

10 Начальник сектору у складі відділу, 

начальник сектору Державтоінспекції, 

помічник начальника відділу з кадрового 

забезпечення 

Начальник сектору 

11 Начальник відділення у складі відділу Начальник відділення 

Начальник станції діагностики 

Державтоінспекції 

12 Заступник начальника сектору у складі 

відділу 

Заступник начальника сектору 

13 Заступник начальника відділення у складі 

відділу 

Заступник начальника відділення 

14 Помічник начальника відділу (чергової 

частини) - оперативний черговий 

Заступник начальника чергової частини 

15 Старший слідчий Старший слідчий 

16 Старший оперуповноважений Старший оперуповноважений 

17 Старший інспектор-черговий оперативних 

служб 

Старший інспектор 

Старший інспектор Державтоінспекції, 

старший юрисконсульт Державтоінспекції 

Старший інспектор, старший юрисконсульт 

18 Старший дільничний інспектор міліції Старший дільничний офіцер поліції 

19 Старший інженер Державтоінспекції Старший інженер 

Старший інженер 

20 Старший психолог Старший психолог 

21 Слідчий Слідчий 
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22 Оперуповноважений Оперуповноважений 

23 Інспектор-черговий оперативних служб Інспектор 

Інспектор Державтоінспекції, юрисконсульт 

Державтоінспекції 

Інспектор, юрисконсульт 

24 Дільничний інспектор міліції Дільничний офіцер поліції 

25 Інженер Державтоінспекції Інженер 

Інженер 

26 Психолог Психолог 

IV Спеціальні підрозділи міліції та 

підрозділи міліції громадської безпеки 

особливого призначення Головного 

управління в місті Києві 

Стройові підрозділи поліції в місті Києві 

1 Командир полку Командир полку 

2 Заступник командира полку Заступник командира полку 

3 Командир самостійного батальйону Командир батальйону, що не входить до 

складу полку 

4 Начальник штабу полку Начальник штабу полку 

5 Заступник командира самостійного 

батальйону 

Заступник командира батальйону, що не 

входить до складу полку 

6 Командир батальйону (у складі полку) Командир батальйону 

7 Помічник командира полку Помічник командира полку 

8 Заступник командира батальйону (у складі 

полку) 

Заступник командира батальйону 

9 Командир самостійної роти Командир роти, що не входить до складу 

полку, батальйону 

10 Начальник штабу батальйону Начальник штабу батальйону 

11 Помічник начальника штабу полку Помічник начальника штабу полку 

12 Начальник відділення Начальник відділення 

13 Помічник командира батальйону Помічник командира батальйону 

14 Заступник командира самостійної роти Заступник командира роти, що не входить до 

складу полку, батальйону 

15 Командир роти (у складі полку, батальйону) Командир роти 

16 Заступник командира роти (у складі полку, 

батальйону) 

Заступник командира роти 

17 Командир самостійного взводу Командир взводу, що не входить до складу 

полку, батальйону, роти 

18 Помічник начальника штабу батальйону Помічник начальника штабу батальйону 

Старший оперуповноважений 
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19 Командир взводу (у складі полку, 

батальйону, роти) 

Командир взводу 

20 Заступник командира самостійного взводу Заступник командира взводу, що не входить 

до складу полку, батальйону, роти 

21 Старший інспектор, старший юрисконсульт Старший інспектор 

22 Старший інженер Старший інженер 

23 Старший психолог Старший психолог 

24 Заступник командира взводу (у складі 

полку, батальйону, роти), 

оперуповноважений 

Заступник командира взводу 

25 Інспектор, юрисконсульт Інспектор 

26 Інженер Інженер 

27 Психолог Психолог 

28 Інструктор Інструктор 

V Стройові підрозділи міліції, 

підпорядковані Головному управлінню в 

місті Києві 

Стройові підрозділи поліції в місті Києві 

1 Командир полку Командир полку 

2 Заступник командира полку Заступник командира полку 

3 Командир батальйону (самостійного) Командир батальйону, що не входить до 

складу полку 

4 Начальник штабу полку Начальник штабу полку 

5 Заступник командира батальйону 

(самостійного) 

Заступник командира батальйону, що не 

входить до складу полку 

6 Командир батальйону (у складі полку, 

міськрайліноргану) 

Командир батальйону 

7 Помічник командира полку Помічник командира полку 

8 Заступник командира батальйону (у складі 

полку, міськрайліноргану) 

Заступник командира батальйону 

9 Командир роти (самостійної) Командир роти, що не входить до складу 

полку, батальйону 

10 Начальник штабу батальйону Начальник штабу батальйону 

11 Помічник начальника штабу полку Помічник начальника штабу полку 

12 Начальник відділення Начальник відділення 

13 Помічник командира батальйону Помічник командира батальйону 

14 Заступник командира роти (самостійної) Заступник командира роти, що не входить до 

складу полку, батальйону 

15 Командир роти (у складі полку, батальйону, 

міськрайліноргану, відділу, відділення 

Державтоінспекції) 

Командир роти 
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16 Заступник командира роти (у складі полку, 

батальйону, міськрайліноргану, відділу, 

відділення Державтоінспекції) 

Заступник командира роти 

17 Командир взводу (самостійного) Командир взводу, що не входить до складу 

полку, батальйону, роти 

18 Командир взводу (у складі полку, 

батальйону, роти, міськрайліноргану, 

відділу, відділення Державтоінспекції) 

Командир взводу 

19 Заступник командира взводу (самостійного) Заступник командира взводу, що не входить 

до складу полку, батальйону, роти 

20 Старший інспектор, старший юрисконсульт Старший інспектор 

21 Старший інженер Старший інженер 

22 Старший психолог Старший психолог 

23 Заступник командира взводу (у складі 

полку, батальйону, відділу, відділення 

Державтоінспекції) 

Заступник командира взводу 

24 Інспектор, юрисконсульт, старший 

інспектор дорожньо-патрульної служби, 

старший інспектор патрульної служби 

Інспектор 

25 Інженер Інженер 

26 Психолог Психолог 

VI Підрозділи, що діють при МВС та йому 

підпорядковані (спеціальний загін 

дорожньо-патрульної служби особливого 

призначення) 

Стройові підрозділи поліції в місті Києві 

1 Начальник загону Командир полку 

2 Заступник начальника загону Заступник командира полку 

3 Командир роти Командир роти, що не входить до складу 

полку, батальйону 

4 Помічник начальника штабу Помічник начальника штабу полку 

5 Начальник відділення Начальник відділення 

6 Заступник командира роти Заступник командира роти, що не входить до 

складу полку, батальйону 

7 Командир взводу Командир взводу, що не входить до складу 

полку, батальйону, роти 

8 Заступник командира взводу, старший зміни 

супроводження 

Заступник командира взводу, що не входить 

до складу полку, батальйону, роти 

9 Старший інспектор, старший юрисконсульт Старший інспектор 

10 Старший інженер Старший інженер 

11 Старший психолог Старший психолог 

12 Інспектор, юрисконсульт, старший 

інспектор дорожньо-патрульної служби 

Інспектор 
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13 Інженер Інженер 

14 Психолог Психолог 

VII Апарат головних управлінь, управлінь 

МВС в Автономній Республіці Крим, 

областях, місті Севастополі та на 

залізницях 

Апарат головних управлінь Національної 

поліції 

1 Начальник ГУМВС, УМВС (поза групою) Начальник Головного управління (поза 

групою) 

2 Начальник ГУМВС, УМВС (I група) Начальник Головного управління (I група 

областей) 

3 Начальник ГУМВС, УМВС (II група), 

начальник управління МВС на залізниці 

Начальник Головного управління (II група 

областей) 

4 Перший заступник начальника ГУМВС, 

УМВС (поза групою) 

Перший заступник начальника Головного 

управління (поза групою) 

5 Перший заступник начальника ГУМВС, 

УМВС (I група) 

Перший заступник начальника Головного 

управління (I група областей) 

6 Перший заступник начальника ГУМВС, 

УМВС (II група), перший заступник 

начальника управління МВС на залізниці 

Перший заступник начальника Головного 

управління (II група областей) 

7 Заступник начальника ГУМВС, УМВС (поза 

групою) 

Заступник начальника Головного управління 

(поза групою) 

8 Заступник начальника ГУМВС, УМВС (I 

група) 

Заступник начальника Головного управління 

(I група областей) 

9 Заступник начальника ГУМВС, УМВС (II 

група), заступник начальника управління 

МВС на залізниці 

Заступник начальника Головного управління 

(II група областей) 

10 Начальник управління ГУМВС, УМВС 

(поза групою і в Автономній Республіці 

Крим) 

Начальник управління 

Начальник управління ГУМВС, УМВС (I 

група) 

Начальник управління ГУМВС, УМВС (II 

група та на залізниці) 

11 Помічник (радник) начальника ГУМВС, 

УМВС (поза групою і в Автономній 

Республіці Крим) 

Помічник (радник) начальника Головного 

управління 

Помічник (радник) начальника ГУМВС, 

УМВС (I група) 

Помічник (радник) начальника ГУМВС, 

УМВС (II група та на залізниці) 

12 Перший заступник (заступник) начальника 

управління (підрозділу на правах 

управління) (поза групою і в Автономній 

Республіці Крим) 

Заступник начальника управління 
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Перший заступник (заступник) начальника 

управління (підрозділу на правах 

управління) (I група) 

Перший заступник (заступник) начальника 

управління (підрозділу на правах 

управління) (II група і лінійні управління на 

залізниці) 

13 Начальник самостійного відділу (поза 

групою і в Автономній Республіці Крим) 

Начальник відділу, що не входить до складу 

управління 

Начальник самостійного відділу (I група) 

Начальник самостійного відділу (II група та 

на залізниці) 

14 Начальник відділу (підрозділу на правах 

відділу) у складі управління 

Начальник відділу 

15 Заступник начальника самостійного відділу 

(поза групою і в Автономній Республіці 

Крим) 

Заступник начальника відділу, що не входить 

до складу управління 

Заступник начальника самостійного відділу 

(I група) 

Заступник начальника самостійного відділу 

(II група і лінійні управління на залізниці) 

16 Начальник самостійних: сектору, 

відділення, служби 

Начальник сектору, що не входить до складу 

управління, відділу 

17 Заступник начальника відділу (підрозділу на 

правах відділу) у складі управління 

Заступник начальника відділу 

18 Помічник начальника управління з 

організаційно-штатної роботи 

Помічник начальника управління 

Помічник начальника управління 

Державтоінспекції 

19 Начальник: сектору (відділення) (підрозділу 

на правах сектору (відділення)) у складі 

управління, відділу; начальник фінансової 

частини, помічник начальника відділу з 

організаційно-штатної роботи 

Начальник сектору 

20 Головний спеціаліст Головний спеціаліст 

21 Старший оперуповноважений з особливо 

важливих справ, старший 

оперуповноважений в особливо важливих 

справах, помічник начальника чергової 

частини - оперативний черговий 

Старший оперуповноважений в особливо 

важливих справах 

22 Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

Старший оперуповноважений з особливих 

доручень 

23 Старший слідчий з особливо важливих 

справ, старший слідчий в особливо 

важливих справах 

Старший слідчий в особливо важливих 

справах 
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24 Старший інспектор з особливих доручень, 

старший державтоінспектор з особливих 

доручень, помічник коменданта гарнізону 

Старший інспектор з особливих доручень 

25 Старший оперуповноважений, 

оперуповноважений з особливо важливих 

справ, оперуповноважений в особливо 

важливих справах, інспектор-черговий 

оперативних служб 

Старший оперуповноважений 

26 Старший слідчий, слідчий з особливо 

важливих справ, слідчий в особливо 

важливих справах 

Старший слідчий 

27 Старший інспектор, старший 

державтоінспектор, старший інспектор-

лікар 

Старший інспектор 

28 Старший інженер, старший інженер-

програміст, старший інженер-електронник, 

старший інженер-електронік 

Старший інженер 

29 Старший психолог Старший психолог 

30 Старший референт Старший референт 

31 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

32 Оперуповноважений, інспектор-черговий 

оперативних служб 

Оперуповноважений 

33 Слідчий Слідчий 

34 Інспектор, державтоінспектор, інспектор-

лікар 

Інспектор 

35 Інженер, інженер-програміст, інженер-

електронник, інженер-електронік 

Інженер 

36 Психолог Психолог 

37 Референт Референт 

38 Юрисконсульт Юрисконсульт 

VIII Апарати міських управлінь; міські, 

районні відділи, лінійні відділи 

(відділення, пункти), відділи (відділення) 

спеціальної міліції, відділи (відділення) 

міліції; підрозділи та установи, що 

підпорядковані головним управлінням, 

управлінням МВС України в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті 

Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (відділи, відділення 

Державтоінспекції з обслуговування 

адміністративних територій міст, районів, 

районів у містах, інші підрозділи 

Державтоінспекції) 

Управління, відділи (відділення) поліції 

1 Начальник міського управління (I категорії) Начальник відділу поліції 
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Начальник міського управління (II категорії) 

Начальник міського управління (III 

категорії) 

Начальник міського, районного в місті 

відділу (I категорії) 

Начальник міського, районного в місті 

відділу (II категорії) 

Начальник міського, районного в місті 

відділу (III категорії) 

Начальник районного, лінійного відділу (I 

категорії) 

Начальник районного, лінійного відділу (II 

категорії) 

Начальник районного, лінійного відділу (III 

категорії) 

2 Перший заступник начальника міського 

управління (I категорії) 

Перший заступник начальника відділу поліції 

Перший заступник начальника міського 

управління (II категорії) 

Перший заступник начальника міського 

управління (III категорії) 

Перший заступник начальника міського, 

районного в місті відділу (I категорії) 

Перший заступник начальника міського, 

районного в місті відділу (II категорії) 

Перший заступник начальника міського, 

районного в місті відділу (III категорії) 

Перший заступник начальника районного, 

лінійного відділу (I категорії) 

Перший заступник начальника районного, 

лінійного відділу (II категорії) 

Перший заступник начальника районного, 

лінійного відділу (III категорії) 

3 Заступник начальника міського управління 

(I категорії) 

Заступник начальника відділу поліції 

Заступник начальника міського управління 

(II категорії) 

Заступник начальника міського управління 

(III категорії) 

Заступник начальника міського, районного в 

місті відділу (I категорії) 

Заступник начальника міського, районного в 

місті відділу (II категорії) 
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Заступник начальника міського, районного в 

місті відділу (III категорії) 

Заступник начальника районного, лінійного 

відділу (I категорії) 

Заступник начальника районного, лінійного 

відділу (II категорії) 

Заступник начальника районного, лінійного 

відділу (III категорії) 

4 Начальник відділу міського управління (I 

категорії) 

Начальник відділення поліції 

Начальник відділу міського управління (II 

категорії) 

Начальник відділу міського управління (III 

категорії) 

Начальник: відділу міліції, відділу 

спеціальної міліції 

5 Начальник відділу Державтоінспекції Начальник відділу 

Начальник відділу 

6 Заступник начальника відділу міського 

управління (I категорії) 

Заступник начальника відділення поліції 

Заступник начальника відділу міського 

управління (II категорії) 

Заступник начальника відділу міського 

управління (III категорії) 

Заступник начальника: відділу міліції, 

відділу спеціальної міліції 

7 Заступник начальника відділу 

Державтоінспекції 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника відділу 

8 Начальник самостійного сектору міського 

управління 

Начальник сектору, що не входить до складу 

відділу 

Начальник самостійного сектору 

9 Начальник самостійного відділення Начальник відділення, що не входить до 

складу відділу 
Начальник самостійного відділення 

міського управління 

Начальник: відділення міліції, відділення 

спеціальної міліції, лінійного відділення 

Начальник відділення Державтоінспекції 

Начальник автогосподарства 

Державтоінспекції 

10 Заступник начальника самостійного сектору Заступник начальника сектору, що не входить 

до складу відділу 
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11 Заступник начальника: відділення міліції, 

відділення спеціальної міліції, лінійного 

відділення 

Заступник начальника відділення, що не 

входить до складу відділу 

Заступник начальника самостійного 

відділення 

12 Начальник сектору у складі відділу міського 

управління 

Начальник сектору 

Начальник сектору у складі відділу 

Начальник сектору Державтоінспекції 

13 Начальник відділення у складі відділу 

міського управління, старший слідчий з 

особливо важливих справ, старший слідчий 

в особливо важливих справах 

Начальник відділення 

Начальник відділення у складі відділу 

14 Заступник начальника сектору у складі 

відділу 

Заступник начальника сектору 

15 Заступник начальника відділення 

Державтоінспекції 

Заступник начальника відділення 

Заступник начальника відділення у складі 

відділу 

16 Старший слідчий міського управління Старший слідчий 

Старший слідчий 

17 Старший оперуповноважений міського 

управління 

Старший оперуповноважений 

Старший оперуповноважений 

18 Помічник начальника чергової частини - 

оперативний черговий, помічник 

коменданта гарнізону 

Старший інспектор 

Помічник начальника відділу - оперативний 

черговий, помічник начальника відділу із 

зв'язків з громадськістю, помічник 

начальника відділу з кадрового 

забезпечення, начальник служби 

супроводження, начальник лінійного пункту 

міліції 

Старший інспектор-черговий оперативних 

служб міського управління 

Старший інспектор-черговий оперативних 

служб 

Помічник начальника відділу з 

матеріального забезпечення 

Старший інспектор міського управління, 

старший інспектор Державтоінспекції, 

старший юрисконсульт міського управління, 
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старший юрисконсульт Державтоінспекції 

Старший інспектор, старший юрисконсульт 

19 Старший дільничний інспектор міліції Старший дільничний офіцер поліції 

20 Старший інженер міського управління, 

старший інженер Державтоінспекції 

Старший інженер 

Старший інженер 

21 Старший психолог міського управління Старший психолог 

Старший психолог 

22 Слідчий міського управління Слідчий 

Слідчий 

23 Оперуповноважений міського управління Оперуповноважений 

Оперуповноважений 

24 Заступник начальника служби 

супроводження 

Інспектор 

Інспектор-черговий оперативних служб 

міського управління 

Інспектор-черговий оперативних служб 

Інспектор міського управління, 

юрисконсульт міського управління, 

Інспектор Державтоінспекції, юрисконсульт 

Державтоінспекції 

Інспектор, юрисконсульт 

25 Дільничний інспектор міліції Дільничний офіцер поліції 

26 Інженер міського управління, інженер 

Державтоінспекції 

Інженер 

Інженер 

27 Психолог міського управління Психолог 

Психолог 

IX Спеціальні підрозділи міліції та 

підрозділи міліції громадської безпеки 

особливого призначення головних 

управлінь, управлінь МВС України в 

Автономній Республіці Крим, областях та 

місті Севастополі 

Стройові підрозділи поліції 

1 Командир полку Командир полку 

2 Заступник командира полку Заступник командира полку 

3 Командир самостійного батальйону Командир батальйону, що не входить до 

складу полку 

4 Начальник штабу полку Начальник штабу полку 

5 Заступник командира самостійного Заступник командира батальйону, що не 
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батальйону входить до складу полку 

6 Командир батальйону (у складі полку) Командир батальйону 

7 Помічник командира полку Помічник командира полку 

8 Заступник командира батальйону (у складі 

полку) 

Заступник командира батальйону 

9 Командир самостійної роти Командир роти, що не входить до складу 

полку, батальйону 

10 Начальник штабу батальйону Начальник штабу батальйону 

11 Помічник начальника штабу полку Помічник начальника штабу полку 

12 Начальник відділення Начальник відділення 

13 Помічник командира батальйону Помічник командира батальйону 

14 Заступник командира самостійної роти Заступник командира роти, що не входить до 

складу полку, батальйону 

15 Командир роти (у складі полку, батальйону) Командир роти 

16 Заступник командира роти (у складі полку, 

батальйону) 

Заступник командира роти 

17 Командир самостійного взводу Командир взводу, що не входить до складу 

полку, батальйону, роти 

18 Помічник начальника штабу батальйону Помічник начальника штабу батальйону 

Старший оперуповноважений 

19 Командир взводу (у складі полку, 

батальйону, роти) 

Командир взводу 

20 Заступник командира самостійного взводу Заступник командира взводу, що не входить 

до складу полку, батальйону, роти 

21 Старший інспектор, старший юрисконсульт Старший інспектор 

22 Старший інженер Старший інженер 

23 Старший психолог Старший психолог 

24 Заступник командира взводу (у складі 

полку, батальйону, роти), 

оперуповноважений 

Заступник командира взводу 

25 Інспектор, юрисконсульт Інспектор 

26 Інженер Інженер 

27 Психолог Психолог 

28 Інструктор Інструктор 

X Стройові підрозділи міліції, 

підпорядковані головним управлінням, 

управлінням МВС в Автономній 

Республіці Крим, областях та місті 

Севастополі, на транспорті, міським 

управлінням, міськрайлінорганам 

Стройові підрозділи поліції 
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1 Командир полку Командир полку 

2 Заступник командира полку Заступник командира полку 

3 Командир батальйону (самостійного) Командир батальйону, що не входить до 

складу полку 

4 Начальник штабу полку Начальник штабу полку 

5 Заступник командира батальйону 

(самостійного) 

Заступник командира батальйону, що не 

входить до складу полку 

6 Командир батальйону (у складі полку, 

міськрайліноргану) 

Командир батальйону 

7 Помічник командира полку Помічник командира полку 

8 Заступник командира батальйону (у складі 

полку, міськрайліноргану) 

Заступник командира батальйону 

9 Командир роти (самостійної) Командир роти, що не входить до складу 

полку, батальйону 

10 Начальник штабу батальйону Начальник штабу батальйону 

11 Помічник начальника штабу полку Помічник начальника штабу полку 

12 Начальник відділення Начальник відділення 

13 Помічник командира батальйону Помічник командира батальйону 

14 Заступник командира роти (самостійної) Заступник командира роти, що не входить до 

складу полку, батальйону 

15 Командир роти (у складі полку, батальйону, 

міськрайліноргану, відділу, відділення 

Державтоінспекції) 

Командир роти 

16 Заступник командира роти (у складі полку, 

батальйону, міськрайліноргану, відділу, 

відділення Державтоінспекції) 

Заступник командира роти 

17 Командир взводу (самостійного) Командир взводу, що не входить до складу 

полку, батальйону, роти 

18 Командир взводу (у складі полку, 

батальйону, роти, міськрайліноргану, 

відділу, відділення Державтоінспекції) 

Командир взводу 

19 Заступник командира взводу (самостійного) Заступник командира взводу, що не входить 

до складу полку, батальйону, роти 

20 Старший інспектор, старший юрисконсульт Старший інспектор 

21 Старший інженер Старший інженер 

22 Старший психолог Старший психолог 

23 Заступник командира взводу (у складі 

полку, батальйону, відділу, відділення 

Державтоінспекції) 

Заступник командира взводу 

24 Інспектор, юрисконсульт, старший 

інспектор дорожньо-патрульної служби, 

старший інспектор патрульної служби 

Інспектор 
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25 Інженер Інженер 

26 Психолог Психолог 

XI Підрозділи, що діють при МВС та йому 

підпорядковані, медичні установи МВС 

Установи та заклади Національної поліції 

  Центр безпеки дорожнього руху та 

автоматизованих систем, спеціальний 

центр (підпорядкований Головному 

управлінню боротьби з організованою 

злочинністю), центральна база ресурсного 

забезпечення, редакція щотижневої 

газети "Іменем Закону", 

автогосподарство МВС, автогосподарство 

Державтоінспекції, центр обслуговування 

підрозділів Міністерства, казенне 

науково-виробниче об'єднання "Форт", 

будинки відпочинку, центральна 

поліклініка, центральний госпіталь, 

центральна санітарно-епідеміологічна 

станція, центр психіатричної допомоги та 

професійного психофізіологічного 

відбору, центральна військово-лікарська 

комісія, медичні реабілітаційні центри та 

лікарня відновного лікування 

Державна установа забезпечення 

1 Головний редактор Начальник установи 

Начальник об'єднання (казенного науково-

виробничого об'єднання "Форт") 

Начальник Центру безпеки дорожнього руху 

та автоматизованих систем 

Начальник Центру (обслуговування 

підрозділів Міністерства, спеціального 

центру), начальник бази, начальник 

госпіталю - лікар 

Начальник автогосподарства 

Начальник поліклініки - лікар, начальник 

Центру - лікар, голова комісії - лікар; 

начальник МРЦ - лікар, начальник лікарні 

відновного лікування - лікар (100 і більше 

ліжок) 

Начальник станції - лікар 

Начальник лікарні відновного лікування - 

лікар (до 100 ліжок) 

2 Заступник головного редактора Заступник начальника установи 

Заступник начальника об'єднання 

(казенного науково-виробничого об'єднання 

"Форт") 

Заступник начальника Центру безпеки 
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дорожнього руху та автоматизованих систем 

Заступник начальника Центру (спеціального 

центру), заступник начальника бази 

Заступник начальника Центру 

(обслуговування підрозділів), заступник 

начальника автогосподарства, заступник 

начальника госпіталю - лікар 

Заступник начальника філії 

Заступник голови комісії - лікар 

Заступник начальника госпіталю, заступник 

начальника поліклініки - лікар, заступник 

начальника центру; заступник начальника: 

МРЦ з медичних питань - лікар, заступник 

начальника лікарні відновного лікування - 

лікар (100 і більше ліжок) 

Заступник начальника поліклініки; 

заступник начальника МРЦ (100 і більше 

ліжок) 

Заступник начальника МРЦ - начальник 

філії 

Заступник начальника: МРЦ з медичних 

питань - лікар, заступник начальника лікарні 

відновного лікування - лікар (до 100 ліжок) 

Заступник начальника МРЦ (до 100 ліжок) 

3 Начальник відділу редакції щотижневої 

газети "Іменем Закону" 

Начальник відділу 

Начальник відділу центру безпеки 

дорожнього руху та автоматизованих систем 

Начальник відділу 

4 Заступник начальника відділу Центру 

безпеки дорожнього руху та 

автоматизованих систем 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника відділу казенного 

науково-виробничого об'єднання "Форт" 

5 Начальник відділення - лікар (хірургічного 

профілю, анестезіології і реанімації та 

інтенсивної терапії) 

Начальник відділення 

Начальник сектору, начальник відділення 

Начальник відділення - лікар 

Начальник відділення - лікар (інших 

відділень медичного профілю), начальник 

аптеки - провізор 
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Начальник фінансової частини центрального 

госпіталю 

Головний енергетик, начальник фінансової 

частини, головний спеціаліст, старший 

інспектор з особливих доручень 

Начальник автогосподарства 

Державтоінспекції 

Начальник будинку відпочинку 

Заступник начальника автогосподарства 

Державтоінспекції 

6 Старший інспектор, спеціальний 

кореспондент, власний кореспондент, 

начальник майстерні, командир роти 

Старший інспектор 

Заступник начальника будинку відпочинку - 

начальник філії 

Заступник командира роти 

Начальник штабу цивільної оборони 

Старший ординатор - лікар (хірургічного 

відділення), лікар швидкої медичної 

допомоги 

7 Старший інженер Старший інженер 

8 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

9 Старший інспектор зі службової підготовки 

(у складі роти) 

Інспектор 

Інспектор, кореспондент 

Інспектор казенного науково-виробничого 

об'єднання "Форт" 

Старший фельдшер (виїзної медичної 

допомоги) 

Фельдшер (виїзної медичної допомоги), 

інспектор з прийому делегацій 

10 Інженер Інженер 

Інженер казенного науково-виробничого 

об'єднання "Форт" 

11 Юрисконсульт Юрисконсульт 

12 Командир взводу Командир взводу 

Командир взводу казенного науково-

виробничого об'єднання "Форт" 

  Медичні установи головних управлінь, 

управлінь МВС в Автономній республіці 

Крим, областях, містах Києві та 

Севастополі (госпіталі, військово-

Відокремлений територіальний 

структурний підрозділ Державної установи 

забезпечення 
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лікарська комісія, регіональна 

спеціалізована медична бригада) 

13 Начальник госпіталю - лікар (м. Київ) Начальник територіального підрозділу 

Начальник госпіталю - лікар (крім м. Києва, 

100 і більше ліжок) 

Голова комісії - лікар (м. Київ) 

Начальник госпіталю - лікар (крім м. Києва, 

до 100 ліжок), голова комісії - лікар (крім м. 

Києва) 

14 Заступник голови комісії - лікар (м. Київ) Заступник начальника територіального 

підрозділу 
Заступник начальника госпіталю - лікар (м. 

Київ) 

Заступник начальника госпіталю - лікар 

(крім м. Києва, 100 і більше ліжок) 

Заступник голови комісії - лікар (крім м. 

Києва) 

Заступник начальника госпіталю - лікар 

(крім м. Києва, до 100 ліжок) 

15 Начальник відділення - лікар (хірургічного 

профілю, анестезіології, реанімації та 

інтенсивної терапії) (м. Київ) 

Начальник відділення 

Начальник відділення - лікар (хірургічного 

профілю, анестезіології, реанімації та 

інтенсивної терапії) (крім м. Києва), 

начальник відділення - лікар (для інших 

відділень) (м. Київ) 

Начальник відділення - лікар (для інших 

відділень) (крім м. Києва) 

16 Начальник регіональної бригади Старший інспектор 

Лікар 

17 Фельдшер Інспектор 

  Підрозділи і установи, що підпорядковані 

Головному управлінню МВС України в 

місті Києві (автогосподарство ГУМВС, 

склади непорушного запасу); підрозділи 

та установи, що підпорядковані головним 

управлінням, управлінням МВС України 

в Автономній Республіці Крим, областях, 

місті Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (автогосподарства 

ГУМВС, УМВС, центр обслуговування 

ГУМВС, УМВС) 

Підрозділи забезпечення головних 

управлінь Національної поліції 

18 Начальник автогосподарства (м. Київ) Начальник 

Начальник автогосподарства 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

19 Заступник начальника автогосподарства (м. 

Київ) 

Заступник начальника 

Заступник начальника автогосподарства 

20 Начальник відділення Начальник відділення 

21 Старший інспектор Старший інспектор 

22 Старший інженер (м. Київ) Старший інженер 

Старший інженер 

23 Начальник складу Інспектор 

Інспектор 

Начальник складу непорушного запасу (при 

штатній чисельності спецформувань понад 

900 од.) 

24 Інженер (м. Київ) Інженер 

Інженер 

  Підрозділи і установи, що підпорядковані 

Головному управлінню МВС України в 

місті Києві (тренінговий центр); 

підрозділи та установи, що 

підпорядковані головним управлінням, 

управлінням МВС України в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті 

Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (тренінговий центр) 

Тренінгові центри 

25 Начальник центру Начальник центру 

26 Заступник начальника центру Заступник начальника центру 

Начальник спортивної команди 

27 Старший інспектор Старший інспектор 

28 Інспектор Інспектор 

29 Старший інструктор Старший інструктор 

  Підрозділи і установи, що підпорядковані 

Головному управлінню МВС України в 

місті Києві (приймальники-

розподільники для дітей, спеціальні 

установи); підрозділи та установи, що 

підпорядковані головним управлінням, 

управлінням МВС України в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті 

Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (приймальники-

розподільники для дітей, спеціальні 

установи) 

Спеціальні установи 

30 Начальник об'єднаної установи Начальник приймальника 

Заступник начальника об'єднаної установи 
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Начальник: спеціального приймальника, 

приймальника-розподільника (м. Київ) 

Начальник: спеціального приймальника, 

приймальника-розподільника (ГУМВС, 

УМВС) 

Начальник: спеціального приймальника, 

приймальника-розподільника 

31 Начальник ізолятора (м. Київ) Начальник ізолятора 

Начальник ізолятора (ГУМВС, УМВС) 

Начальник ізолятора 

32 Заступник начальника: спеціального 

приймальника, приймальника-

розподільника (м. Київ) 

Заступник начальника приймальника 

Заступник начальника: спеціального 

приймальника, приймальника-

розподільника (ГУМВС, УМВС) 

Заступник начальника: спеціального 

приймальника, приймальника-

розподільника 

33 Заступник начальника ізолятора (м. Київ) Заступник начальника ізолятора 

Заступник начальника ізолятора (ГУМВС, 

УМВС) 

Заступник начальника ізолятора 

34 Старший інспектор (спеціальної установи, 

м. Київ) 

Старший інспектор 

Старший інспектор (м. Київ) 

Старший інспектор (ГУМВС, УМВС) 

Старший інспектор 

35 Старший вихователь (м. Київ) Старший вихователь 

Старший вихователь (ГУМВС, УМВС) 

Старший вихователь 

36 Інспектор (м. Київ) Інспектор 

Інспектор (ГУМВС, УМВС) 

Інспектор 

37 Вихователь (м. Київ) Вихователь 

Вихователь (ГУМВС, УМВС) 

Вихователь 

38 Психолог (м. Київ) Психолог 

Психолог (ГУМВС, УМВС) 

Психолог 
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  Підрозділи і установи, що підпорядковані 

Головному управлінню МВС України в 

місті Києві (кінологічний центр); 

підрозділи підпорядковані лінійному 

управлінню в місті Києві (кінологічний 

центр); підрозділи та установи, що 

підпорядковані головним управлінням, 

управлінням МВС України в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті 

Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (кінологічний центр) 

Кінологічний центр 

39 Начальник центру (підпорядкованого 

Головному управлінню МВС в місті Києві) 

Начальник центру 

Начальник центру 

40 Заступник начальника центру 

(підпорядкованого Головному управлінню 

МВС в місті Києві) 

Заступник начальника центру 

Заступник начальника центру 

41 Старший інспектор-кінолог 

(підпорядкований Головному управлінню 

МВС в місті Києві) 

Старший інспектор 

Старший інспектор-кінолог 

42 Інспектор-кінолог (центру, 

підпорядкованого Головному управлінню 

МВС в місті Києві) 

Інспектор 

Інспектор-кінолог 

  Підрозділи і установи, що підпорядковані 

Головному управлінню МВС України в 

місті Києві (оркестр); підрозділи та 

установи, що підпорядковані головним 

управлінням, управлінням МВС України 

в Автономній Республіці Крим, областях, 

місті Севастополі, на транспорті, 

міськрайлінорганам (оркестр, ансамбль) 

Оркестр, ансамбль 

43 Начальник оркестрової служби - диригент 

оркестру 

Начальник 

Начальник ансамблю, начальник оркестру, 

диригент оркестру 

44 Старший інспектор (м. Київ) Старший інспектор 

Старший інспектор 

45 Інспектор (м. Київ) Інспектор 

Інспектор 

XII Підрозділи Державної служби охорони 

(Департамент Державної служби охорони 

при МВС, підрозділи, що підпорядковані 

Міжрегіональні та територіальні органи 

поліції охорони Національної поліції 

(апарат) 
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Департаменту Державної служби охорони 

при МВС) 

1 Начальник Департаменту Начальник Департаменту 

2 Перший заступник начальника 

Департаменту 

Перший заступник начальника Департаменту 

3 Заступник начальника Департаменту Заступник начальника Департаменту 

4 Начальник управління Начальник управління 

Начальник управління (підпорядкованого 

Департаменту Державної служби охорони) 

5 Заступник начальника управління Заступник начальника управління 

Заступник начальника управління 

(самостійного, підпорядкованого 

Департаменту Державної служби охорони) 

6 Начальник відділу Начальник відділу 

Начальник відділу (самостійного, 

підпорядкованого Департаменту Державної 

служби охорони) 

7 Заступник начальника відділу, начальник 

відділу (у складі управління, 

підпорядкованого Департаменту Державної 

служби охорони) 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника відділу 

(самостійного, підпорядкованого 

Департаменту Державної служби охорони) 

8 Начальник сектору Начальник сектору 

Заступник начальника відділу (у складі 

управління, підпорядкованого Департаменту 

Державної служби охорони), начальник 

сектору (у складі управління, 

підпорядкованого Департаменту Державної 

служби охорони) 

9 Головний інспектор Головний інспектор 

10 Головний спеціаліст Головний спеціаліст 

11 Головний психолог Головний психолог 

12 Помічник начальника Департаменту Помічник начальника Департаменту 

13 Старший інспектор з особливих доручень Старший інспектор з особливих доручень 

14 Старший інспектор Старший інспектор 

15 Старші: інженер, інженер-інспектор Старший інженер 

16 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

17 Старший психолог Старший психолог 

18 Інспектор Інспектор 
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19 Інженер, інженер-інспектор Інженер 

20 Юрисконсульт Юрисконсульт 

21 Психолог Психолог 

XIII Підрозділи Державної служби охорони 

(управління (відділ) Державної служби 

охорони при ГУМВС, УМВС); підрозділи, 

підпорядковані управлінню (відділу) 

Державної служби охорони при ГУМВС, 

УМВС (центр технічної охорони, центр 

оперативного управління, інші підрозділи 

(автогосподарства, кінологічні центри)) 

Міжрегіональні та територіальні органи 

поліції охорони Національної поліції 

(обласні управління) 

1 Начальник управління (м. Київ) Начальник управління поліції охорони (м. 

Київ) 

2 Начальник управління (поза групою), 

начальник відділу (самостійного) (поза 

групою) 

Начальник управління поліції охорони (поза 

групою) 

3 Начальник управління (I група), начальник 

відділу (самостійного) (I група) 

Начальник управління поліції охорони (I 

група) 

4 Начальник управління (II група), начальник 

відділу (самостійного) (II група) 

Начальник управління поліції охорони (II 

група) 

5 Перший заступник начальника управління 

(м. Київ), заступник начальника управління 

(м. Київ) 

Заступник начальника управління поліції 

охорони (м. Київ) 

6 Перший заступник начальника управління 

(поза групою), заступник начальника 

управління (поза групою), заступник 

начальника відділу (самостійного) (поза 

групою) 

Заступник начальника управління поліції 

охорони (поза групою) 

7 Перший заступник начальника управління (I 

група), заступник начальника управління (I 

група), заступник начальника відділу 

(самостійного) (I група) 

Заступник начальника управління поліції 

охорони (I група) 

8 Перший заступник начальника управління 

(II група), заступник начальника управління 

(II група), заступник начальника відділу 

(самостійного) (II група) 

Заступник начальника управління поліції 

охорони (II група) 

9 Начальник відділу управління Державної 

служби охорони (м. Київ) 

Начальник відділу 

Начальник відділу управління Державної 

служби охорони 

Начальник центру технічної охорони, 

підпорядкованого управлінню Державної 

служби охорони (м. Київ) 

Начальник центру технічної охорони, 

підпорядкованого управлінню (відділу) 

Державної служби охорони 
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10 Заступник начальника відділу управління 

Державної служби охорони (м. Київ) 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника відділу управління 

Державної служби охорони 

Заступник начальника центру технічної 

охорони, підпорядкованого управлінню 

Державної служби охорони (м. Київ) 

Заступник начальника центру технічної 

охорони, підпорядкованого управлінню 

(відділу) Державної служби охорони 

11 Начальник центру оперативного управління 

(м. Київ) 

Начальник сектору 

Начальник сектору управління Державної 

служби охорони (м. Київ), начальник 

сектору (м. Київ), начальник кінологічного 

центру (м. Київ) 

Начальник автогосподарства (м. Київ), 

начальник центру оперативного управління, 

підпорядкованого управлінню (відділу) 

Державної служби охорони 

Заступник начальника кінологічного центру 

(м. Київ) 

Начальник сектору управління Державної 

служби охорони, начальник сектору, 

заступник начальника автогосподарства (м. 

Київ), начальник кінологічного центру, 

начальник автогосподарства 

Заступник начальника кінологічного центру, 

заступник начальника автогосподарства 

12 Головний спеціаліст (м. Київ), старший 

інспектор з особливих доручень (м. Київ), 

головний психолог (м. Київ) 

Старший інспектор з особливих доручень (м. 

Київ) 

Начальник головного пункту 

централізованого спостереження (м. Київ) 

Начальник пункту централізованого 

спостереження (м. Київ) 

13 Начальник головного пункту 

централізованого спостереження 

Старший інспектор з особливих доручень 

Головний спеціаліст, старший інспектор з 

особливих доручень, головний психолог 

Начальник пункту централізованого 

спостереження 

14 Старший інспектор (м. Київ), старший 

інспектор центру технічної охорони (м. 

Київ), старший інспектор кінологічного 

Старший інспектор 
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центру (м. Київ), старший інспектор-

черговий (м. Київ), старший інспектор-

черговий центру технічної охорони (м. 

Київ), старший інспектор-кінолог (м. Київ), 

старший інспектор з безпеки дорожнього 

руху автогосподарства (м. Київ) 

Старший інспектор, старший інспектор-

черговий, старший інспектор з безпеки 

дорожнього руху автогосподарства 

Старший інспектор центру технічної 

охорони, старший інспектор-черговий 

центру технічної охорони 

Старший інспектор кінологічного центру, 

старший інспектор-кінолог кінологічного 

центру 

15 Старший інженер (м. Київ), старший 

інженер-інспектор (м. Київ), старший 

інженер-інспектор автогосподарства (м. 

Київ), старший інженер-програміст (м. Київ) 

Старший інженер 

Старший інженер-інспектор, старший 

інженер-програміст 

Старший інженер, старший інженер-

інспектор автогосподарства 

16 Старший юрисконсульт (м. Київ) Старший юрисконсульт 

Старший юрисконсульт 

17 Старший психолог (м. Київ) Старший психолог 

Старший психолог 

18 Інспектор (м. Київ), інспектор-черговий (м. 

Київ), інспектор з безпеки дорожнього руху 

автогосподарства (м. Київ), інспектор-

кінолог (м. Київ), інспектор центру 

технічної охорони (м. Київ), інспектор 

центру технічної охорони, інспектор-

черговий центру технічної охорони (м. 

Київ), інспектор-черговий центру технічної 

охорони 

Інспектор 

Інспектор, інспектор з безпеки дорожнього 

руху автогосподарства, інспектор-черговий, 

інспектор-кінолог 

19 Інженер (м. Київ), інженер-інспектор (м. 

Київ), інженер-програміст (м. Київ), 

інженер-інспектор, інженер-програміст, 

інженер-інспектор автогосподарства (м. 

Київ) 

Інженер 

Інженер, інженер-інспектор 

автогосподарства 
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20 Юрисконсульт (м. Київ) Юрисконсульт 

Юрисконсульт 

21 Психолог (м. Київ) Психолог 

Психолог 

XIV Підрозділи Державної служби охорони, 

підпорядковані управлінню (відділу) 

Державної служби охорони при ГУМВС, 

УМВС (міські, районні, міжрайонні 

відділи, відділення Державної служби 

охорони при МВС, пункт (головний 

пункт) централізованого спостереження) 

Міжрегіональні та територіальні органи 

поліції охорони Національної поліції 

(міські, районні, міжрайонні відділи 

(відділення)) 

1 Начальник відділу (м. Київ) Начальник відділу (м. Київ) 

2 Начальник відділу Начальник відділу 

3 Заступник начальника відділу (м. Київ) Заступник начальника відділу (м. Київ) 

4 Начальник відділення (м. Київ) Начальник міського, районного, міжрайонного 

відділення (м. Київ) 

5 Заступник начальника відділення (м. Київ) Заступник начальника міського, районного, 

міжрайонного відділу 
Заступник начальника відділу 

6 Начальник відділення Начальник міського, районного, міжрайонного 

відділення 
Заступник начальника відділення 

7 Начальник головного пункту (м. Київ) Начальник головного пункту 

Начальник головного пункту 

8 Начальник пункту (м. Київ) Начальник пункту 

Начальник пункту 

9 Начальник сектору (м. Київ) Начальник сектору 

Заступник начальника сектору (м. Київ) 

Начальник сектору 

Заступник начальника сектору 

10 Старший інспектор (м. Київ), старший 

інспектор-черговий (м. Київ), начальник 

загону (м. Київ) 

Старший інспектор 

Старший інспектор, старший інспектор-

черговий, начальник загону 

11 Старший інженер-інспектор (м. Київ), 

старший інженер-програміст (м. Київ) 

Старший інженер 

Старший інженер-інспектор, старший 

інженер-програміст 

12 Старший юрисконсульт (м. Київ) Старший юрисконсульт 

Старший юрисконсульт 

13 Старший психолог (м. Київ) Старший психолог 
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Старший психолог 

14 Інспектор (м. Київ), інспектор-черговий (м. 

Київ), заступник начальника загону (м. 

Київ) 

Інспектор 

Інспектор, інспектор-черговий, заступник 

начальника загону 

15 Інженер-інспектор (м. Київ), інженер-

програміст (м. Київ) 

Інженер 

Інженер-інспектор, інженер-програміст 

16 Юрисконсульт (м. Київ) Юрисконсульт 

Юрисконсульт 

17 Психолог (м. Київ) Психолог 

Психолог 

XV Науково-дослідні установи МВС 

(Державний науково-дослідний інститут, 

Державний науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр) 

Апарат Національної поліції 

1 Начальник: Державного інституту, 

Державного центру 

Начальник управління, що не входить до 

складу структурного підрозділу апарату 

2 Перший заступник начальника: Державного 

інституту, Державного центру 

Заступник начальника управління, що не 

входить до складу структурного підрозділу 

апарату 
Заступник начальника: Державного 

інституту, Державного центру 

3 Начальник лабораторії Начальник управління департаменту 

4 Заступник начальника лабораторії Заступник начальника управління 

5 Начальник відділу Начальник відділу 

6 Заступник начальника відділу, учений 

секретар 

Заступник начальника відділу 

Начальник ад'юнктури 

7 Головний науковий співробітник Начальник сектору 

Начальник сектору 

8 Провідний науковий співробітник 

Державного центру 

Старший інспектор з особливих доручень 

Провідний науковий співробітник, головний 

експерт, головний спеціаліст 

Старший науковий співробітник 

9 Помічник начальника Державного центру Помічник начальника департаменту 

10 Науковий співробітник Старший інспектор 

Начальник секретаріату 

Старший експерт, старший експерт-
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вибухотехнік 

Молодший науковий співробітник 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старший 

інспектор, старший юрисконсульт 

11 Старший інженер Старший інженер 

12 Інспектор, юрисконсульт Інспектор 

13 Інженер Інженер 

XVI Науково-дослідні установи МВС 

(науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр, що діє при 

Головному управлінні МВС в місті Києві) 

Апарат Головного управління 

Національної поліції в місті Києві 

1 Начальник Центру Начальник управління 

2 Заступник начальника Центру Заступник начальника управління 

3 Начальник відділу, начальник лабораторії Начальник відділу 

4 Заступник начальника відділу Заступник начальника відділу 

5 Начальник сектору Начальник сектору 

6 Помічник начальника Центру, головний 

спеціаліст, головний експерт 

Старший інспектор з особливих доручень 

7 Старші: експерт, експерт-вибухотехнік Старший інспектор 

Експерт, експерт-вибухотехнік; старший 

інспектор 

8 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

9 Інспектор Інспектор 

10 Юрисконсульт Юрисконсульт 

XVII Науково-дослідні установи МВС 

(науково-дослідні експертно-

криміналістичні центри, що діють при 

головних управліннях, управліннях МВС 

України в Автономній Республіці Крим, 

областях, місті Севастополі, на 

залізницях) 

Апарат Головних управлінь Національної 

поліції 

1 Начальник Центру (поза групою та в 

Автономній Республіці Крим) 

Начальник управління 

Начальник Центру (I група) 

Начальник Центру (II група, в місті 

Севастополі та управліннях на залізницях) 

2 Заступник начальника Центру (поза групою 

та в Автономній Республіці Крим) 

Заступник начальника управління 

Заступник начальника Центру (I група) 

Заступник начальника Центру (II група, в 

місті Севастополі та управліннях на 
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залізницях) 

3 Начальник відділу, начальник лабораторії Начальник відділу 

4 Заступник начальника відділу Заступник начальника відділу 

5 Начальник сектору Начальник сектору 

6 Помічник начальника Центру, головний 

спеціаліст, головний експерт 

Старший інспектор з особливих доручень 

7 Старші: експерт, експерт-вибухотехнік Старший інспектор 

Експерт, експерт-вибухотехнік; старші: 

інспектор, юрисконсульт 

8 Інспектор, юрисконсульт Інспектор 

XVIII Навчальні заклади МВС (Національна 

академія внутрішніх справ та національні 

університети внутрішніх справ 

(юридичний ліцей, науково-педагогічний 

склад)) 

Апарат Національної поліції, стройові 

підрозділи поліції в місті Києві 

1 Ректор академії, університету Перший заступник начальника (директора) 

департаменту 

2 Перший проректор академії, університету Начальник управління, що не входить до 

складу структурного підрозділу апарату 
Проректор академії, університету 

3 Начальник інституту Заступник начальника управління, що не 

входить до складу структурного підрозділу 

апарату 

4 Заступник начальника інституту, начальник: 

факультету, філії 

Начальник управління департаменту 

5 Заступник начальника: факультету, філії Заступник начальника управління 

Начальник Центру: навчально-методичного, 

наукового, науково-методичного з історії 

органів внутрішніх справ, розроблення та 

використання технічних засобів, 

спеціального миротворчого 

6 Заступник начальника Центру: навчально-

методичного, наукового, науково-

методичного з історії органів внутрішніх 

справ, розроблення та використання 

технічних засобів, спеціального 

миротворчого 

Начальник відділу 

Начальник кафедри 

Начальник: докторантури та ад'юнктури, 

магістратури, відділу, лабораторії, 

комплексу ресурсного забезпечення, учений 

секретар, начальник видавничо-

редакційного центру 

Заступник начальника кафедри, професор 
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7 Заступник начальника: відділу, лабораторії, 

комплексу ресурсного забезпечення, 

видавничо-редакційного центру 

Заступники начальника відділу 

Доцент 

Старший викладач 

Начальник ліцею 

8 Головний науковий співробітник Начальник сектору 

Начальник Центру: післядипломної освіти, 

спеціальної та фізичної підготовки 

9 Провідний науковий співробітник Головний інспектор 

Викладач 

Заступник начальника Центру 

післядипломної освіти 

Заступник начальника (директора) ліцею 

10 Заступник начальника Центру спеціальної 

та фізичної підготовки 

Старший інспектор з особливих доручень 

Начальник: відділення, служби, інспекції, 

курсу, курсів, автогосподарства, відділу у 

видавничо-редакційному центрі, редакції, 

навчально-консультаційного пункту; 

старший науковий співробітник 

11 Помічник ректора з організаційних питань Помічник начальника департаменту 

12 Помічник начальника факультету, інституту Старший інспектор 

Помічник начальника (директора) ліцею 

Помічник начальника Центру з матеріально-

технічного забезпечення 

Науковий співробітник, старший редактор, 

заступник начальника курсу (курсів) 

Начальник спортивної команди, редактор; 

старші: інспектор, психолог, юрисконсульт, 

викладач-методист, інспектор з озброєння - 

збройовий технік, черговий комендант 

Начальник курсу ліцею 

13 Старший референт, старший референт-

перекладач 

Старший референт 

14 Старший інженер Старший інженер 

15 Начальник навчального полігона Інспектор 

Заступник начальника курсу ліцею 

Молодший науковий співробітник, 

інспектор, психолог, юрисконсульт, 

викладач-методист, диригент оркестру, 

начальник медико-санітарної (медичної) 
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частини - лікар, заступник начальника 

автогосподарства 

Викладач-методист ліцею, психолог ліцею 

Черговий комендант 

Інспектор оркестру 

16 Референт, референт-перекладач Референт 

17 Інженер Інженер 

18 Командир взводу Командир взводу стройових підрозділів 

поліції в місті Києві 
Командир навчального взводу ліцею 

  Навчальні заклади МВС (Національна 

академія внутрішніх справ та національні 

університети внутрішніх справ 

(підрозділи початкової підготовки)) 

Установи та заклади Національної поліції 

(навчальні заклади професійного 

навчання) 

19 Начальник циклу Начальник циклу 

20 Начальник курсу по роботі з кандидатами на 

посади молодшого начальницького складу 

Начальник курсу 

21 Заступник начальника курсу по роботі з 

кандидатами на посади молодшого 

начальницького складу 

Заступник начальника курсу 

22 Старший викладач по роботі з кандидатами 

на посади молодшого начальницького 

складу 

Старший викладач 

23 Викладач по роботі з кандидатами на посади 

молодшого начальницького складу 

Викладач 

XIX Навчальні заклади МВС (державні 

університети внутрішніх справ) 

Апарат Головного управління 

Національної поліції в місті Києві, стройові 

підрозділи поліції в місті Києві 

1 Ректор університету Начальник Головного управління 

2 Перший проректор університету Перший заступник начальника Головного 

управління 

3 Проректор університету Заступник начальника Головного управління 

4 Начальник інституту Начальник управління 

5 Заступник начальника інституту, начальник 

факультету 

Заступник начальника управління 

Заступник начальника факультету 

Начальник Центру: навчально-методичного, 

наукового 

6 Заступник начальника Центру: навчально-

методичного, наукового 

Начальник відділу 

Начальник кафедри 

Заступник начальника кафедри, професор 
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7 Начальник: докторантури, ад'юнктури, 

відділу, лабораторії; учений секретар, 

начальник видавництва 

Заступник начальника відділу 

Заступник начальника: відділу, лабораторії, 

видавництва 

Доцент 

Старший викладач 

8 Начальник Центру: післядипломної освіти, 

спеціалізації та підвищення кваліфікації; 

провідний науковий співробітник 

Начальник сектору 

Начальник навчально-тренувального центру 

Викладач 

9 Заступник начальника Центру 

післядипломної освіти 

Старший інспектор з особливих доручень 

Начальник: відділення, служби, пункту, 

курсу, курсів, старший науковий 

співробітник 

10 Заступник начальника курсу, науковий 

співробітник, старший редактор 

Старший інспектор 

Начальник спортивної команди; старші: 

інспектор, викладач-методист, черговий 

комендант, інспектор з озброєння - 

збройовий технік; редактор 

11 Старший інженер Старший інженер 

12 Старший психолог Старший психолог 

13 Старші: референт, референт-перекладач Старший референт 

14 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

15 Начальник курсу навчального центру 

підвищення кваліфікації 

Інспектор 

Начальник технічної частини з гаражем - 

начальник гаража 

Заступник начальника курсу навчального 

центру підвищення кваліфікації 

Молодший науковий співробітник, 

інспектор, викладач-методист, начальник 

медико-санітарної (медичної) частини 

Черговий комендант 

Диригент оркестру 

16 Інженер Інженер 

17 Психолог Психолог 

18 Референт, референт-перекладач Референт 
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19 Юрисконсульт Юрисконсульт 

20 Командир взводу Командир взводу стройових підрозділів 

поліції в місті Києві 

  Підрозділи початкової підготовки Установи та заклади Національної поліції 

(навчальні заклади професійного 

навчання) 

21 Начальник циклу Начальник циклу 

22 Начальник курсу по роботі з кандидатами на 

посади молодшого начальницького складу 

Начальник курсу 

23 Заступник начальника курсу по роботі з 

кандидатами на посади молодшого 

начальницького складу 

Заступник начальника курсу 

24 Старший викладач по роботі з кандидатами 

на посади молодшого начальницького 

складу 

Старший викладач 

25 Викладач по роботі з кандидатами на посади 

молодшого начальницького складу 

Викладач 

XX Навчальні заклади МВС (юридичні 

інститути) 

Апарат Головних управлінь Національної 

поліції, стройові підрозділи поліції 

1 Ректор інституту Начальник Головного управління (поза 

групою) 

2 Перший проректор інституту Перший заступник начальника Головного 

управління (поза групою) 

3 Проректор інституту Заступник начальника Головного управління 

(поза групою) 

4 Начальник факультету Начальник управління 

5 Заступник начальника факультету Заступник начальника управління 

6 Начальник: відділу, ад'юнктури, лабораторії; 

вчений секретар 

Начальник відділу 

Начальник кафедри 

Заступник начальника кафедри, професор 

7 Заступник начальника відділу, лабораторії Заступник начальника відділу 

Доцент 

Старший викладач 

Викладач 

8 Начальник: Центру, курсу, курсів; старший 

науковий співробітник 

Начальник сектору 

9 Помічник начальника факультету з 

організації служби, начальник відділення 

Старший інспектор з особливих доручень 

Заступник начальника курсу 

Науковий співробітник, старший редактор 
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10 Начальник навчального полігона Старший інспектор 

Начальник технічної частини з гаражем - 

начальник гаража 

Старші: інспектор, викладач-методист, 

черговий комендант; начальник відділення 

продовольчого забезпечення; начальник 

медичної частини; редактор 

11 Старший інженер Старший інженер 

12 Старший психолог Старший психолог 

13 Старший юрисконсульт Старший юрисконсульт 

14 Молодший науковий співробітник, 

інспектор, викладач-методист, черговий 

комендант, диригент оркестру; старший 

інспектор з озброєння - збройовий технік 

Інспектор 

15 Інженер Інженер 

16 Психолог Психолог 

17 Юрисконсульт Юрисконсульт 

18 Командир взводу Командир взводу стройових підрозділів 

поліції 

  Підрозділи початкової підготовки Установи та заклади Національної поліції 

(навчальні заклади професійного 

навчання) 

19 Начальник циклу Начальник циклу 

20 Начальник курсу по роботі з кандидатами на 

посади молодшого начальницького складу 

Начальник курсу 

21 Заступник начальника курсу по роботі з 

кандидатами на посади молодшого 

начальницького складу 

Заступник начальника курсу 

22 Старший викладач по роботі з кандидатами 

на посади молодшого начальницького 

складу 

Старший викладач 

23 Викладач по роботі з кандидатами на посади 

молодшого начальницького складу 

Викладач 

XXI Навчальні заклади МВС (вищі 

професійні училища) 

Установи та заклади Національної поліції 

(вищі навчальні заклади професійного 

навчання поліції охорони) 

1 Начальник училища Начальник закладу 

2 Перший заступник начальника (директора) 

училища 

Перший заступник начальника закладу 

3 Заступник начальника (директора) училища Заступник начальника закладу 

4 Начальник циклу Начальник циклу 

5 Начальник відділення Начальник відділення 
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6 Начальник курсу Начальник курсу 

7 Заступник начальника курсу Заступник начальника курсу 

8 Старший викладач Старший викладач 

9 Викладач Викладач 

10 Старші: інспектор, інженер, психолог Старші: інспектор, інженер, психолог 

11 Інспектор, інженер, психолог, начальник 

навчального полігона, старший інспектор з 

озброєння - збройовий технік, викладач-

методист 

Начальник навчального полігона, інспектор, 

інженер, психолог, викладач-методист 

XXII Навчальні заклади МВС (училища 

професійної підготовки) 

Установи та заклади Національної поліції 

(навчальні заклади професійного 

навчання) 

1 Начальник училища (I категорії) Начальник закладу 

Начальник училища (II категорії) 

2 Перший заступник начальника (директора) 

училища (I категорії) 

Перший заступник начальника закладу 

Перший заступник начальника (директора) 

училища (II категорії) 

3 Заступник начальника (директора) училища 

(I категорії) 

Заступник начальника закладу 

Заступник начальника (директора) училища 

(II категорії) 

4 Начальник циклу, начальник відділення 

методичного забезпечення Київського 

училища професійної підготовки 

Начальник циклу 

5 Начальник відділення Начальник відділення 

6 Начальник курсу Начальник курсу 

7 Заступник начальника курсу Заступник начальника курсу 

8 Старший викладач, старший викладач-

методист Київського училища професійної 

підготовки 

Старший викладач 

9 Викладач, викладач-методист Київського 

училища професійної підготовки 

Викладач 

10 Начальник спортивної команди, помічник 

начальника училища 

Начальник спортивної команди, помічник 

начальника училища 

11 Старші: інспектор, інспектор-черговий, 

інженер, психолог, викладач-методист 

Старші: інспектор, інспектор-черговий, 

інженер, психолог, викладач-методист 

12 Інспектор, інспектор-черговий, інженер, 

психолог, начальник навчального полігона, 

викладач-методист 

Інспектор, інспектор-черговий, інженер, 

психолог, начальник навчального полігона, 

викладач-методист 

XXIII Особи рядового і молодшого 

начальницького складу органів 

Молодший склад поліції в місті Києві 
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внутрішніх справ у місті Києві 

1 Молодші: інспектор супроводження, 

інспектор групи затримання, інспектор-

кінолог групи затримання, інспектор-

охоронець 

Інспектор патрульної поліції 

Інспектор патрульної служби, інспектор 

дорожньо-патрульної служби; молодші: 

інспектор-кінолог, інспектор охорони, 

інспектор зв'язку, інспектор з догляду, 

інспектор автослужби 

2 Міліціонер (міліціонер-водій, міліціонер-

моторист, міліціонер-кінолог, міліціонер-

черговий та інші): підрозділу спеціального й 

особливого призначення, підрозділу 

Державної служби охорони, підрозділу 

конвойної служби міліції 

Поліцейський поліції особливого призначення 

3 Помічник слідчого Помічник слідчого 

4 Помічник оперуповноваженого Помічник оперуповноваженого 

5 Помічник дільничного інспектора міліції Помічник дільничного офіцера поліції 

6 Помічник чергового, помічник оперативного 

чергового 

Помічник чергового 

Старший черговий з режиму приймальника-

розподільника для дітей 

7 Помічник начальника пункту 

централізованого спостереження 

Помічник начальника пункту 

8 Старшина Старшина 

9 Старший технік Старший технік 

10 Начальник складу озброєння Начальник складу озброєння 

11 Начальник складу, завідувач секції Начальник складу непорушного запасу 

12 Начальник конвою Начальник конвою 

13 Начальник стрільбища, начальник 

стрільбищ 

Начальник стрільбища 

14 Начальник тиру Начальник тиру 

15 Начальник спортивного полігона Начальник полігона 

16 Командир відділення Командир відділення 

17 Командир катера Командир катера 

18 Помічник командира взводу Помічник командира взводу 

19 Технік, збройовий технік, технік-

криміналіст, технік з військово-хімічного 

майна, технік-сапер 

Технік 

20 Інструктор Інструктор 

Інструктор виробничого навчання з водіння 
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і практичної їзди - водій 

21 Молодший інспектор Молодший інспектор 

Черговий з режиму приймальника-

розподільника для дітей 

22 Помічник чергового коменданта Помічник чергового коменданта 

23 Міліціонер (міліціонер-водій, міліціонер-

моторист, міліціонер-кінолог, міліціонер-

черговий та інші), фельдшер, старшина (для 

навчальних закладів), начальник служби 

Поліцейський 

Начальник канцелярії 

Водій-співробітник 1-го класу 

Водій-співробітник 2-го класу 

Водій-співробітник 3-го класу 

24 Збройовий майстер, начальник 

фотолабораторії, начальник спорткомплексу 

Збройовий майстер 

25 Контролер КПП Контролер контрольно-пропускного пункту 

26 Музикант вищої категорії Музикант 

Музикант I категорії 

Музикант II категорії 

27 Оператор стрільбища Оператор стрільбища 

28 Оператор служби "102" Оператор служби "102" 

XXIV Особи рядового і молодшого 

начальницького складу органів 

внутрішніх справ 

Молодший склад поліції 

1 Молодші: інспектор супроводження, 

інспектор групи затримання, інспектор-

кінолог групи затримання, інспектор-

охоронець 

Інспектор патрульної поліції 

Інспектор патрульної служби, інспектор 

дорожньо-патрульної служби; молодші: 

інспектор-кінолог, інспектор охорони, 

інспектор зв'язку, інспектор з догляду, 

інспектор автослужби 

2 Міліціонер (міліціонер-водій, міліціонер-

моторист, міліціонер-кінолог, міліціонер-

черговий та інші): підрозділу спеціального й 

особливого призначення, підрозділу 

Державної служби охорони, підрозділу 

конвойної служби міліції 

Поліцейський поліції особливого призначення 

3 Помічник слідчого Помічник слідчого 

4 Помічник оперуповноваженого Помічник оперуповноваженого 

5 Помічник дільничного інспектора міліції Помічник дільничного офіцера поліції 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

6 Помічник чергового, помічник оперативного 

чергового 

Помічник чергового 

Старший черговий з режиму приймальника-

розподільника для дітей 

7 Помічник начальника пункту 

централізованого спостереження 

Помічник начальника пункту 

8 Старшина Старшина 

9 Старший технік Старший технік 

10 Начальник складу озброєння Начальник складу озброєння 

11 Начальник складу, завідувач секції Начальник складу непорушного запасу 

12 Начальник конвою Начальник конвою 

13 Начальник стрільбища, начальник 

стрільбищ 

Начальник стрільбища 

14 Начальник тиру Начальник тиру 

15 Начальник спортивного полігона Начальник полігона 

16 Командир відділення Командир відділення 

17 Командир катера Командир катера 

18 Помічник командира взводу Помічник командира взводу 

19 Технік, збройовий технік, технік-

криміналіст, технік з військово-хімічного 

майна, технік-сапер 

Технік 

20 Інструктор Інструктор 

Інструктор виробничого навчання з водіння 

і практичної їзди - водій 

21 Черговий з режиму приймальника-

розподільника для дітей 

Молодший інспектор 

Молодший інспектор 

22 Помічник чергового коменданта Помічник чергового коменданта 

23 Міліціонер (міліціонер-водій, міліціонер-

моторист, міліціонер-кінолог, міліціонер-

черговий та інші), фельдшер, старшина (для 

навчальних закладів), начальник служби 

Поліцейський 

Начальник канцелярії 

Водій-співробітник 1-го класу 

Водій-співробітник 2-го класу 

Водій-співробітник 3-го класу 

24 Збройовий майстер, начальник 

фотолабораторії, начальник спорткомплексу 

Збройовий майстер 

25 Контролер КПП Контролер контрольно-пропускного пункту 

26 Музикант (вищої категорії) Музикант 
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Музикант (I категорії) 

Музикант (II категорії) 

27 Оператор стрільбища Оператор стрільбища 

28 Оператор служби "102" Оператор служби "102" 

 

 

  

Директор Департаменту 

персоналу, організації освітньої 
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