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№ Державна установа Назва посади 

Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства 

юстиції 

Харківська область 

 Міжрегіональне управління 

 

Старший інспектор відділу оперативного чергування, 

охорони і режиму в Харківській області управління 

забезпечення охорони та режиму 

Старший оперуповноважений відділу оперативно-

розшукової роботи 

Старший оперуповноважений в особливо важливих 

справах сектору внутрішніх розслідувань та безпеки 

персоналу 

Старший інспектор з особливих доручень відділу 

охорони і режиму в Полтавській області управління 

забезпечення охорони та режиму 

Старший інспектор відділу охорони і режиму в 

Полтавській області управління забезпечення охорони 

та режиму 

Старший інспектор відділу охорони і режиму в 

Сумській області управління забезпечення охорони та 

режиму 

 Державна установа «Диканівська виправна колонія 

(№12)» 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор (з кінології) відділу охорони 

Інспектор відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Старший інспектор (з професійної підготовки) відділу 

по роботі з персоналом 

Начальник дільниці-начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці соціальної реабілітації 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

арештного дому при установі 

Начальник дільниці-начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці слідчого ізолятору 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Командир відділення-водій відомчої пожежної охорони 

Водій легкового автомобіля 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 12)» 

Провідний інженер виробничо-технічного відділу 

Інженер виробничо-технічного відділу 

Начальник енерго-механічного відділу – головний 

механік 

Головний енергетик енерго-механічного відділу 

Провідний інженер енерго-механічного відділу 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Заступник начальника відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Начальник планово-економічного відділу 

Інженер з організації праці планово-економічного 

відділу 
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Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Старший  майстер сектору технічного контролю 

Контрольний майстер сектору технічного контролю 

Заступник головного бухгалтера відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Економіст з фінансової роботи відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Касир відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт 

Інженер групи з охорони праці та техніки безпеки 

Старший майстер цеху № 1 

Старший майстер цеху № 2 

Майстер цеху № 2 

Начальник цеху № 3 

Майстер цеху № 3 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Покровська виправна колонія 

(№17)»» 

Начальник інженерно-експлуатаційного відділу 

Начальник відділу інженерно-технічних засобів 

охорони, зв’язку та інформатизації 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Начальник дільниці – начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці слідчого ізолятору 

Старший інспектор (з організації речового та 

побутового забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Тракторист гаража 

 Державна установа «Холодногірська виправна 

колонія (№18)» 

Начальник інженерно-експлуатаційного відділу 

Старший інженер інженерно-експлуатаційного відділу 

Старший інспектор (з кінології) відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Експедитор (з перевезення вантажів) відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 18)» 

Головний інженер 

Начальник технічного відділу 

Інженер-конструктор технічного відділу 

Майстер контрольний технічного відділу 

Майстер технічного відділу 

Начальник енерго-механічного відділу 

Головний енергетик енерго-механічного відділу 

Провідний  інженер енерго-механічного відділу 

Інженер енерго-механічного відділу 

Провідний інженер виробничо-диспетчерського відділу 

Інженер виробничо-диспетчерського відділу 

Заступник начальника відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Інженер відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Інженер з організації праці планово-економічного 

відділу 
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Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Економіст з фінансової роботи відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Касир відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інженер з охорони праці групи з охорони праці і техніки 

безпеки 

Механік гаража 

Начальник цеху 

Майстер цеху 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Олексіївська виправна колонія 

(№25)» 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Заступник начальника відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Інженер інженерно-експлуатаційного сектору 

Старший інспектор групи контрольно-аналітичної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Водій автотранспортних засобів 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 25)» 

Начальник  виробничо-диспетчерського сектору 

Провідний інженер виробничо-диспетчерського сектору 

Начальник технічного сектору 

Інженер-технолог технічного сектору 

Інженер - конструктор технічного сектору 

Начальник відділу – головний механік енерго-

механічного сектору 

Провідний інженер енерго-механічного сектору 

Головний енергетик енерго-механічного сектору 

Начальник  відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Інженер  відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Агент з постачання  відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Старший контрольний майстер групи технічного 

контролю 

Касир відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Інспектор канцелярії 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер групи з охорони праці 

Начальник цеху №2 

Начальник цеху №3 

Старший  майстер цеху №1 

Старший  майстер цеху №2 

Старший  майстер цеху №3 

Майстер цеху №1 

Майстер цеху №2 
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Майстер цеху №3 

 Державна установа «Харківська виправна колонія 

(№43)» 

Начальник інженерно-експлуатаційного відділу 

Інженер інженерно-експлуатаційного відділу 

Старший інспектор (з організації служби, озброєння та 

спецзасобів) відділу охорони 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (з озброєння та спецзасобів) 

відділу охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№43)» 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання  

Начальник енергомеханічного відділу 

Начальник планово-економічного відділу 

Начальник цеху № 1 

Заступник начальника відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку-головного бухгалтера 

Заступник начальника планово-економічного відділу 

Провідний інженер енергомеханічного відділу 

Інженер виробничо-технічного відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Економіст з фінансової роботи відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Касир відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інженер групи з охорони праці та техніки безпеки 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інспектор сектору по роботі з персоналом 

Інспектор канцелярії 

Механік гаража 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Старший майстер групи технічного контролю 

Старший майстер цеху № 1 

Старший майстер цеху № 2 

Старший майстер цеху № 3 

Майстер цеху № 1 

Майстер цеху № 2 

Майстер цеху № 3 

 Державна установа «Качанівська виправна колонія 

(№54)» 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Старший інспектор відділу по контролю за виконанням 

судових рішень 

Старший інженер інженерно-експлуатаційного сектору 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Заступник чергового помічника начальника установи– 

начальник чергової зміни відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Командир відділення-водій воєнізованої пожежної 

охорони 

Молодший інспектор – технік відділу інженерно-
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технічних засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

інженерно-технічних засобів охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№54)» 

Головний інженер 

Старший майстер цеху № 1 

Старший майстер цеху № 2 

Майстер цеху № 1 

Майстер цеху № 2 

Майстер цеху № 2 

Начальник виробничо-диспетчерського сектору 

Провідний інженер виробничо-диспетчерського сектору 

Провідний інженер технічного відділу 

Конструктор одягу технічного відділу 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Начальник  планово-економічного відділу 

Інженер з організації праці планово-економічного 

відділу 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Начальник сектору технічного контролю 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Начальник енергомеханічного сектору 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально – 

технічного постачання 

 Державна установа «Темнівська виправна колонія 

(№100)» 

Старший інженер (з інформатизації та зв`язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку та 

інформатизації 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інженер інженерно-експлуатаційного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор сектору максимального рівня 

безпеки для тримання чоловіків, засуджених до 

довічного позбавлення волі, в багатомісному приміщені 

камерного типу 

Інженер групи з охорони праці 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№100)» 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально – 

технічного постачання 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Старший контрольний майстер групи технічного 

контролю 

Начальник технічного відділу 

Начальник енергомеханічного відділу 

Механік гаража 

Старший майстер цеху № 1 

Майстер цеху № 1 

Старший майстер цеху № 2 

Майстер цеху № 2 

Старший майстер цеху № 3 

Майстер цеху № 3 

Керуючий їдальнею для співробітників  

Інженер групи з охорони праці та техніки безпеки 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку  

 Державна установа «Дергачівська виправна колонія   Молодший інспектор групи охорони 
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(№ 109)» 

 Державна установа «Первомайська виправна 

колонія (№117)» 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор (з професійної підготовки) відділу 

по роботі з персоналом 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки   

Молодший інспектор відділу охорони 

Експедитор (з перевезень вантажів) відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

Економіст з фінансової роботи відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Інженер групи з охорони праці 

Машиніст котельної установки інженерно-

експлуатаційної групи 

 Державна установа «Хролівський виправний центр 

(№140)» 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Провідний фахівець з режиму секретності групи 

режимно-секретної роботи 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

 Державна установа «Харківський слідчий ізолятор» Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Заступник начальника відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор кінолог відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, звʼязку та 

інформатизації 

Полтавська область 

 Державна установа «Машівська виправна колонія 

(№9)» 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Божковська виправна колонія 

(№16)» 

Заступник начальника установи із соціально-виховної та 

психологічної роботи – начальник відділу соціально-

виховної та психологічної роботи 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Старший інспектор (з організації речового та 

побутового забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду  і безпеки 

 Державна установа «Крюковська виправна колонія 

(№29)» 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Заступник чергового помічника начальника установи-

начальник чергової зміни відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Полтавська виправна колонія 

(№64)» 

Перший заступник начальника установи – заступник 

начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та 

оперативної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 
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Начальник дільниці – начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці слідчого ізолятора 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

арештного дому 

Начальник чергової варти відділу охорони 

Заступник начальника відділу охорони 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Начальник чергової варти відділу охорони 

Молодший інспектор (з озброєння та спецзасобів) 

відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (кінолог) відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 

 

Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№64)» 

Головний інженер 

Начальник планово-виробничого сектору 

Інженер планово-виробничого сектору 

Енергетик планово-виробничого сектору 

Начальник сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Провідний інженер сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Касир сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку  

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Старший майстер виробничої дільниці 

Комірник 

Водій автотранспортних засобів 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

 Державна установа «Надержинщинська виправна 

колонія (№65)» 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Старший інспектор групи контрольно-аналітичної 

роботи 

Начальник відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду та безпеки  

Молодший інспектор відділу охорони 

Водій легкового автомобіля 

Телефоніст місцевого телефонного зв’язку 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№65)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№65)» - заступник начальника державної установи 

«Надержинщинська виправна колонія (№65)» з 

виробництва 

Головний механік планово-виробничого відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово-

виробничого відділу 

Провідний інженер планово-виробничого відділу 

Економіст з планування планово-виробничого відділу 

Старший майстер виробничої дільниці 

Майстер виробничої дільниці 

Економіст з матеріально-технічного забезпечення 

сектору маркетингу, збуту та матеріально-технічного 

постачання 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Механік гаража 

 Державна установа «Полтавська установа 

виконання покарань (№23)» 

 

Черговий помічник начальника установи виконання 

покарань чергової служби 

Заступник чергового  помічника начальника установи 

виконання покарань чергової служби 

Старший по корпусу відділу режиму і охорони 
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Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор – кінолог відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Водій співробітник гаража  

Оператор котельні інженерно-експлуатаційної групи 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

 Державна установа «Кременчуцька виховна 

колонія» 

Черговий помічник начальника виховної колонії 

чергової служби 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Слюсар-ремонтник експлуатаційно-ремонтної дільниці 

Заступник директора школи з навчальної роботи 

Учитель загальноосвітньої школи 

Сумська область 

 Державна установа «Роменська виправна колонія 

(№56)» 

Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці та трудової адаптації) 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

сектору для тримання чоловіків, засуджених до 

довічного позбавлення волі 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Водій автобуса гаража 

Водій легкового автомобіля гаража 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 56)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№56)» - заступник начальника державної установи 

«Роменська виправна колонія (№56)» з виробництва 

Головний інженер 

Начальник планово-виробничого сектору 

Головний механік планово-виробничого сектору 

Головний бухгалтер сектору фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку  

Водій автотранспортних засобів гаража 

Начальник цеху №1 

Майстер цеху №1 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Завідувач складу групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

 Державна установа «Сумська виправна колонія 

(№116)» 

Начальник оперативного відділу 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Інспектор відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Начальник дільниці – начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці соціальної реабілітації 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 
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Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Завідувач канцелярії 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Слюсар-електрик з ремонту устаткування відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№116)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№116)» - заступник начальника державної установи 

«Сумська виправна колонія (№116)» з виробництва 

Головний інженер 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Водій автотранспортних засобів виробничо-

технічного відділу 

Економіст з планування виробничо-технічного відділу 

Завідувач складу групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Головний бухгалтер сектору фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Касир сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник цеху 

Майстер цеху 

Начальник котельні 

Машиніст котельного устаткування 

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів котельні 

Слюсар – електрик з ремонту електроустаткування 

котельні 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 

Державна установа «Конотопський виправний 

центр (№ 130)» 

Оперуповноважений оперативної групи 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Електрогазозварник відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

 

Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 130)» 

Головний інженер 

Економіст з планування планово-виробничого сектору 

Провідний інженер групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Юрисконсульт юридичної групи 

Провідний інженер групи професійно-технічного 

навчання засуджених 

Начальник цеху 

Майстер цеху 

Бухгалтер дільниці (с.Копилове Буринського району) 

Зоотехнік дільниці (с.Копилове Буринського району) 

Агроном дільниці (с.Копилове Буринського району) 

Начальник котельні 

Машиніст котельного устаткування котельні 

Апаратник хімводоочищення котельні 
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Слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів котельні 

Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

котельні 

 Державна установа «Сумський слідчий ізолятор» Заступник начальника відділу режиму і охорони 

Старший інспектор відділу режиму і охорони 

Заступник чергового помічника начальника СІЗО 

чергової служби 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор - кінолог відділу режиму і охорони 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Комірник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Луганська область 

 Державна установа «Старобільський слідчий 

ізолятор» 

 

Старший інспектор відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Заступник чергового помічника начальника слідчого 

ізолятора чергової служби 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Сторож відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Бухгалтер фінансового відділу 

Водій автобуса гаража 

Водій спеціального автомобіля гаража 

Південно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань 

Дніпропетровська область 

 Державна установа «Солонянська виправна колонія 

(№21)» 

 

Старший інспектор (з кінології) відділу охорони 

Старший інспектор (з організації речового та 

побутового забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Старший інженер (з інформатизації та зв'язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони 

Начальник відділення СПС відділу соціально-виховної 

та психологічної роботи 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Заступник начальника відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№21)» 

Головний інженер 

Майстер контрольний (цеху) групи технічного контролю 

Майстер цехового підрозділу 

Інженер виробничо-технічного сектору 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з нормування і організації  праці планово-

економічного сектору 

Інженер – енергетик групи з енергозабезпечення 

підприємства 

Начальник цеху цехового підрозділу 

 Державна установа «Кам’янська  виправна колонія 

(№34)» 

 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

соціально - виховної та  психологічної роботи 

Старший інспектор групи контрольно-аналітичної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 34)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№34)» - заступник начальника державної установи 

«Кам’янська виправна колонія (№34)» з виробництва 

Головний інженер 

Головний енергетик енергомеханічного сектору 



11 

 
Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Механік транспортної дільниці 

Старший майстер цехових підрозділів 

Економіст з планування планово-економічного сектору 

Фахівець (з питань  цивільного захисту) 

 Державна установа «Софіївська  виправна колонія 

(№45)» 

 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Старший інспектор (з організації служби, озброєння та 

спецзасобів) відділу охорони 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

соціально - виховної та  психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор ( оператор охоронної теле-          

(відео) системи) відділу інженерно-технічних засобів 

охорони, зв'язку та інформатизації 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Електрогазозварник інженерно- експлуатаційного 

відділу 

Слюсар з ремонту устаткування інженерно- 

експлуатаційного відділу 

Водій легкового автомобіля гаража 

Юрисконсульт юридичної групи 

Комірник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Машиніст насосних установок інженерно- 

експлуатаційного відділу 

 Державна установа «Широківський виправний 

центр (№ 75)» 

Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці) 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

групи соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор групи інтендантського та 

господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Провідний психолог групи соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Юрисконсульт юридичної групи 

 Державне підприємство «Сільськогосподарське 

підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№75)» 

Головний інженер 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Механік виробничо-технічного відділу 

Інженер виробничо-технічного відділу 

Завідувач  майстерні виробничо-технічного відділу 

Енергетик виробничо-технічного відділу 

Начальник відділу матеріально-технічного постачання 

та збуту 

Інженер відділу матеріально-технічного постачання та 

збуту 

Завідувач складу відділу матеріально-технічного 

постачання та збуту 

Фахівець з публічних закупівель відділу матеріально-

технічного постачання та збуту 

Завідувач канцелярії групи документального 

забезпечення 

Головний лікар ветеринарної медицини зоотехнічної та 

ветеринарної групи 

Діловод групи документального забезпечення 

Провідний інженер планово-економічної групи 

Економіст з планування планово-економічної групи 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 
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Провідний інспектор групи по роботі з персоналом 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інженер групи з охорони праці та техніки безпеки 

Агроном агрономічної групи 

Агроном – дослідник агрономічної групи 

Головний агроном агрономічної групи 

Інженер ремонтно-будівельної групи 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічної групи 

Інженер будівельник ремонтно-будівельної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер енергетик виробничо-технічного відділу 

Завідувач сектору-головний бухгалтер сектору 

фінасового забезпечення та бухгалтерського обліку 

 Державна установа «Покровський виправний центр 

(№79)» 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Криворізька виправна колонія  

(№ 80)» 

 

Старший інспектор групи режимно-секретної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

групи соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Водій-співробітник відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 80)» 

Головний інженер 

Головний енергетик інженерно-технічної служби 

Головний механік інженерно-технічної служби 

Начальник планово-виробничий сектору 

Економіст з планування планово-виробничий сектору 

Завідувач сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Механік гаража 

Майстер цеху №1 

Майстер цеху №2 

Майстер цеху №3 

Майстер дільниці №1 

 Державна установа «Дніпровська виправна колонія 

(№ 89)» 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 89)» 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Інженер виробничо-технічного відділу 

Економіст з планування планово-економічного сектору 

Економіст з фінансової роботи сектору фінансового 

забезпечення та бухгалтерського  обліку 

Механік гаража 

Старший майстер цехових підрозділів 

Майстер дільниці №1 

Майстер дільниці №2 
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Виконавець робіт ремонтно-будівельної дільниці 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Синельниківська виправна 

колонія(№ 94)» 

 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Інженер відділу інженерно-технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Начальник відділення соціально– психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Молодший  інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший  інспектор відділу охорони 

Молодший  інспектор-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Фотограф відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Провідний фахівець з режиму секретності групи 

режимно-секретної роботи 

Водій автотранспортних засобів гаража 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 94)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№94)» - заступник начальника державної установи 

«Синельниківська виправна колонія (№94)» з 

виробництва 

Головний енергетик 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Економіст із збуту відділу маркетингу та виробничо-

економічного відділу 

Завідувач складу відділу маркетингу та виробничо-

економічного відділу 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Майстер цеху № 1 

 Державна установа «Пятихатська виправна колонія 

(№122)» 

 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу інженерно 

- технічних засобів охорони, зв'язку та інформатизації 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Психолог відділу соціально – виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Водій легкового автомобіля гаража 

 Державна установа «Криворізька установа 

виконання покарань (№ 3)» 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Водій легкового автомобіля гаража 

 ДУ «Дніпровська установа виконання покарань 

(№ 4)» 

Начальник відділу режиму і охорони 

Старший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Старший по корпусу відділу режиму і охорони 
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Телефоніст місцевого телефонного зв'язку відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку та 

інформатизації 

Водій санітарного автомобіля гаража 

Водій гаража 

Юрисконсульт юридичної групи 

Касир фінансового відділу 

 Відділ охорони Української психіатричної лікарні Молодший інспектор відділу охорони 

Комірник 

Діловод 

Запорізька область 

 Державна установа «Дружелюбівський виправний 

центр (№1)» 

 

Начальник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Інженер з енерго- та комунального забезпечення відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділ нагляду і безпеки 

Водій легкового автомобіля гаража 

Фахівець (з питань цивільного захисту) групи 

цивільного захисту 

 Державне підприємство «Сільськогосподарське 

підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№1)» 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Завідувач сектору – головний бухгалтер  сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Зоотехнік з племінної справи планово-виробничого 

відділу 

Водій автотранспортних засобів планово-виробничого 

відділу 

Свинар планово-виробничого відділу 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник відділу - головний агроном планово-

виробничого відділу 

Тракторист планово-виробничого відділу 

Головний механік планово-виробничого відділу 

Комірник току 

 Державна установа «Веселівський виправний 

центр(№ 8)» 

 

Старший інспектор сектору по роботі з персоналом 

Старший інспектор групи інтендантського та 

господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державне підприємство «Сільськогосподарське 

підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№8)» 

Головний зоотехнік сільськогосподарської дільниці №1 

Механік гаража 

Начальник сільськогосподарської дільниці №2 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Виконавець робіт ремонтно-будівельної дільниці 

Головний енергетик виробничо-технічної групи 

Економіст із збуту відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного забезпечення 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Головний агроном виробничо-технічної групи 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Диспетчер гаража 

 Державна установа «Вільнянська виправна колонія 

(№20)» 

 

Начальник державної установи 

«Вільнянська виправна колонія (№20)» 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Начальник відділення соціально– психологічної служби 

дільниці соціальної реабілітації 

Начальник відділення соціально– психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 
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Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці) 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державне підприємство «Підприємство державної 

кримінально-виконавчої служби України (№20)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№20)» - заступник начальника державної установи 

«Вільнянська виправна колонія (№20)» з виробництва 

Старший майстер виробничого відділу 

Головний енергетик технічного сектору 

Інженер технічного сектору 

Провідний бухгалтер сектору фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Провідний інженер відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Товарознавець відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Механік гаража 

Сторож гаража 

Завідувач сектору-головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

 Державна установа «Софіївська виправна колонія 

(№55)» 

 

Заступник начальника відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи  

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Начальник сектору - начальник відділення соціально-

психологічної служби сектору максимального рівня 

безпеки для тримання чоловіків, засуджених до 

довічного позбавлення волі, в багатомісному 

приміщенні камерного типу 

Заступник чергового помічника начальника установи 

сектору максимального рівня безпеки для тримання 

чоловіків, засуджених до довічного позбавлення волі, в 

багатомісному приміщенні камерного типу 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв'язку та 

інформатизації 

Водій-співробітник відділу охорони 

Інженер (з організації комунально-побутового та 

інтендантського забезпечення) відділу інтендантського 

та господарського забезпечення 

Водій легкового автомобіля гаража 
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Оператор хлораторної установки відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 55)» 

Головний інженер - заступник директора підприємства 

Начальник виробничого відділу 

Начальник цеху виробничого відділу 

Старший майстер виробничого відділу  

Старший контрольний майстер виробничого відділу 

Начальник сектору - головний енергетик технічного 

сектору 

Інженер – технолог технічного сектору 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Старший інженер відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Товарознавець відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Юрисконсульт юридичної групи 

Прибиральник службових приміщень 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Механік гаража 

Водій автотранспортних засобів гаража 

 Державна установа «Бердянська виправна колонія 

(№ 77)» 

 

Інженер з енерго- та комунального забезпечення відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Старший інспектор (з організації продовольчого 

забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду 

і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу інженерно-технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля відділу 

охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 77)» 

Заступник начальника планово-виробничого відділу 

Головний механік планово-виробничого відділу 

Інженер-технолог планово-виробничого відділу 

Майстер – контрольний групи технічного контролю 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Майстер планово-виробничого відділу 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Економіст з планування планово-виробничого відділу 

Головний інженер 

Головний бухгалтер Бухгалтерії 

Головний енергетик планово-виробничого відділу 

 Державна установа «Оріхівська виправна 

колонія(№ 88)» 

 

Старший інспектор (з професійної підготовки) відділу 

по роботі з персоналом 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи  
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Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (кінолог) відділу охорони 

Водій-співробітник відділу охорони 

Командир відділення-водій відомчої пожежної охорони 

Провідний фахівець з режиму секретності групи 

режимно-секретної роботи 

Провідний фахівець відділу по роботі з персоналом 

 Державна установа «Біленьківська виправна 

колонія (№ 99)» 

 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Командир відділення – водій відомчої пожежної 

охорони 

Начальник чергової варти відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв`язку  та 

інформатизації 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Фахівець ( з питань цивільного захисту) 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 99)» 

Начальник відділу виробничо-технічний відділу 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Головний механік виробничо-технічного відділу 

Інженер-конструктор виробничо-технічного відділу 

Головний інженер 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст із матеріально-технічного забезпечення 

відділу маркетингу, збуту та матеріально-технічного 

постачання 

Начальник планово-економічного відділу 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Старший контрольний майстер групи технічного 

контролю 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Механік гаража 

Водій автотранспортних засобів гаража 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник цеху №2  

 Державна установа «Кам'янська виправна 

колонія(№101)» 

 

Начальник відділення відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Начальник відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

Старший інженер (з інформатизації та зв'язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони зв'язку та 

інформатизації 
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Начальник дільниці - начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці соціальної реабілітації 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Технік (з обслуговування інженерно-технічних засобів 

охорони) відділу інженерно-технічних засобів охорони 

зв'язку та інформатизації 

Провідний інженер групи з мобілізаційної роботи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України  

(№ 101)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№101)» - заступник начальника державної установи 

«Кам’янська виправна колонія (№101)» з виробництва 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Інженер – технолог виробничо-технічного відділу 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Головний механік виробничо-технічного відділу 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Економіст з матеріально - технічного забезпечення 

відділу маркетингу, збуту та матеріально-технічного 

постачання 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Завідувач складу відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Касир сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Майстер дільниці №1 

Майстер дільниця №3 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Вільнянська установа 

виконання покарань (№ 11)» 

 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Інспектор відділу режиму і охорони 

Інспектор пожежної профілактики відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони 

Водій легкового автомобіля гаража 

Фахівець (з контролю за виконанням режимних вимог) 

оперативного відділу 

 Державна установа «Мелітопольська установа 

виконання покарань (№144)» 

 

Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці) 

Старший оперуповноважений оперативної групи 

Старший вихователь-начальник відділення соціально-

психологічної служби відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони  

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 
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Інженер відділу інженерно-технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування інженерно-експлуатаційної групи 

Електрогазозварник інженерно-експлуатаційної групи 

Інженер-будівельник інженерно-експлуатаційної групи 

 Державне підприємство «Підприємство 

Підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№ 202)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№202)» - заступник начальника державної установи 

«Мелітопольська установа виконання покарань (№144)» 

з виробництва 

Головний інженер 

Начальник планово-виробничого відділу 

Завідувач складу планово-виробничого відділу 

Економіст із збуту планово-виробничого відділу 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Старший контрольний майстер групи технічного 

контролю 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Старший майстер виробничої дільниці 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Запорізький слідчий ізолятор» Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Водій легкового автомобіля гаража 

Електромонтер інженерно-експлуатаційної групи 

Донецька область 

 Державна установа «Торецька виправна колонія 

(№ 2)» 

 

Перший заступник начальника установи-заступник 

начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та 

оперативної роботи 

Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці та трудової адаптації) 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Водій вантажного автомобіля гаража 

 Державне підприємство «Підприємство 

Підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№ 2)» 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Інженер технолог виробничо-технічного відділу 

Начальник сектору  маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Провідний інженер сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Економіст з планування планово-економічного відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово-

економічного відділу 

Інженер з організації праці планово-економічного 

відділу 

Майстер групи технічного контролю 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник цеху цехових підрозділів 

Старший майстер цехових підрозділів 

Майстер цехових підрозділів 

Фахівець(з питань цивільного захисту) 

Головний механік виробничо-технічного відділу 

 Державна установа «Селидівська виправна колонія Оперуповноважений оперативного відділу 
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 (№ 82)» 

 

Начальник відділення відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій гаража 

 Державне підприємство «Підприємство 

Підприємство Державної кримінально – виконавчої 

служби України (№ 82)» 

Головний інженер 

Бухгалтер бухгалтерії 

Начальник цеху цехових підрозділів  

Старший майстер цехових підрозділів 

Інженер-технолог виробничо-технічного сектору 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Приазовська виправна колонія  

(№ 107)» 

Старший інспектор (з організації служби, озброєння та 

спецзасобів) відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій гаража 

Фотограф групи по контролю за виконанням судових 

рішень 

Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України  

(№ 107)» 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Начальник сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст з  планування сектору планово-економічної 

роботи 

Начальник сектору планово-економічної роботи 

Інженер з організації та нормування праці сектору 

планово-економічної роботи 

Майстер групи технічного контролю 

Бухгалтер бухгалтерії  

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Начальник цеху 

Старший майстер цеху 

Майстер цеху 

Водій сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Електромонтер виробничо-технічного відділу 

 Державна установа «Бахмутська установа 

виконання покарань (№ 6)» 

 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Старший інспектор відділу режиму і охорони 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

інженерно-експлуатаційної групи 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

 Державна установа «Маріупольський слідчий 

ізолятор» 

Заступник начальника відділу режиму і охорони 

Старший інспектор (з кінології) відділу режиму і 

охорони 

Інспектор відділу режиму і охорони 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор - фотодактилоскопіст відділу 

режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів) відділу інженерно-

технічних засобів охорони, зв'язку та інформатизації 

Водій-співробітник гаража 

 Міжрегіональне управління  Начальник сектору режимно-секретної роботи 

Старший інспектор відділу оперативного чергування, 

охорони і режиму у Дніпропетровській області 

Управління забезпечення охорони та режиму 



21 

 
Старший інспектор з особливих доручень відділу 

охорони і режиму в Донецькій області Управління 

забезпечення охорони та режиму 

Начальник Відділу господарського забезпечення 

Заступник начальника Відділу господарського 

забезпечення 

Водій автотранспортних засобів 

Центрально-Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства 

юстиції 

Вінницька область 

 Міжрегіональне управління Начальник відділу охорони та відеомоніторингу 

Управління забезпечення охорони та режиму 

Старший інспектор відділу оперативного чергування та 

режиму Управління забезпечення охорони та режиму 

Старший оперуповноважений в особливо важливих 

справах відділу оперативно – розшукової роботи 

Старший інспектор з особливих доручень відділу 

персоналу 

Старший інспектор сектору контролю за виконанням 

судових рішень 

Головний спеціаліст відділу персоналу 

Заступник начальника відділу соціально-виховної 

роботи та забезпечення прав засуджених 

Головний спеціаліст сектору організаційно-аналітичного 

та господарського забезпечення 

Головний спеціаліст сектору координації діяльності 

підприємств 

Головний спеціаліст сектору документального 

забезпечення 

Головний спеціаліст (з питань мобілізаційної роботи) 

Інженер сектору організаційно-аналітичного та 

господарського забезпечення 

 Державна установа «Ладижинська виправна 

колонія (№39)» 

 

Психолог відділу соціально – виховної та психологічної 

роботи 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Інженер (з енерго-та комунального забезпечення) 

Інженер відділу інженерно – технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

 Державна установа «Стрижавська виправна колонія 

(№81)» 

 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення  

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу інженерно – технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Водій санітарного автомобіля гаража 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Водій автобуса гаража 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення  

 Державна установа «Вінницька виправна колонія 

(№86)» 

 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу інженерно – технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Водій гаража 

 Державна установа «Крижопільський виправний 

центр (№113)» 

 

Начальник відділу соціально – виховної та 

психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Заступник начальника установи з інтендантського та 

комунального забезпечення – начальник відділу 
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інтендантського та господарського забезпечення 

Інспектор пожежної профілактики відомчої пожежної 

охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Інженер – будівельник відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Водій автотранспортних засобів гаража 

 Державна установа «Могилів-Подільська виправна 

колонія (№114)» 

 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інженер відділу інженерно – технічних засобів 

охорони, зв’язку та інформатизації 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Інженер відділу інженерно – технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Начальник відділу по роботі з персоналом 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

 Державна установа «Літинська виправна колонія 

(№123)» 

 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Старший інженер ( з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Старший інспектор (з кінології) відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу інженерно – технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Інженер – будівельник відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

 Державна установа «Вінницька установа виконання 

покарань (№1)» 

 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор відділу інженерно – технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Завідувач лазні (пральні) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Інженер з організації побутового та комунального 

забезпечення відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Друкарка оперативного відділу 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України (№81)» 

Головний інженер 

Водій автотранспортних засобів гаража 

Майстер цеху №1 

Майстер цеху №2 

Майстер цеху №3 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Механік гаража 

Інженер з організації та нормування праці 

Економіст з планування 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Завідувач складу сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання. 

Хмельницька область 

 Державна установа «Хмельницький слідчий 

ізолятор» 

 

Старший інспектор групи мобілізаційної роботи 

Старший інспектор (з кінології) відділу режиму і 

охорони 

Заступник начальника слідчого ізолятора з 

інтендантського та комунального забезпечення – 

начальник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 
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Інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Водій – співробітник гаража 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Водій легкового автомобіля гаража 

Фахівець відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

Касир фінансового відділу 

 Державна установа «Замкова виправна колонія 

(№58)» 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Райківецька виправна колонія 

(№78)» 

 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Шепетівська виправна колонія 

(№98)» 

 

Старший інженер відділу інженерно – технічних засобів 

охорони, зв’язку та інформатизації 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

дільниці слідчого ізолятора 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор – кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник чергової варти відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно – технічних засобів охорони) відділу 

інженерно – технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Інженер (з енерго – та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення  

Сторож відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України (№58)» 

 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№58)» - заступник начальника державної установи 

«Замкова виправна колонія (№58)» з виробництва 

Головний інженер 

Інженер-технолог виробничо-технічної групи. 

Завідувач складу групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання. 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку  

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Механік гаража 

Водій автомобільних засобів гаража 

Начальник цеху №2 

Начальник цеху №3 

Майстер дільниці №1 

Майстер дільниці №2 

Майстер дільниці №3 

Майстер дільниці №4 

 

 

Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України (№98)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№98)» - заступник начальника державної установи 

«Шепетівська виправна колонія (№98)» з виробництва 

Головний інженер 

Начальник виробничо-технічного відділу 
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Головний механік виробничо-технічного відділу 

Головний маркшейдер виробничо-технічного відділу 

Геолог виробничо-технічного відділу 

Завідувач складу групи маркетингу, збуту, 

матеріально-технічного постачання та планово-

економічної роботи. 

Водій гаража 

Майстер цеху №1 

Начальник цеху №2 

Майстер цеху №2 

Машиніст тепловозу цеху №2 

Машиніст екскаватора цеху №2 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Чернівецька область 

 Державна установа «Сокирянська виправна колонія 

(№67)» 

 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

арештного дому при установі 

Начальник дільниці – начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці слідчого ізолятора 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Заступник начальника відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Психолог служби відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення  

Молодший інспектор відділу ІТЗО 

Фахівець (з контролю за виконанням режимних вимог) 

оперативного відділу 

Заступник начальника відділу фінансового забезпечення 

та бухгалтерського обліку 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Фотограф відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

 Державна установа «Чернівецький слідчий 

ізолятор» 

Інспектор пожежної профілактики відділу режиму і 

охорони 

Черговий помічник начальника СІЗО чергової зміни 

Заступник чергового помічника начальника СІЗО 

чергової зміни 

Заступник начальника СІЗО з інтендантського та 

господарського забезпечення 

Старший інспектор групи контрольно-аналітичної 

роботи 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор – кінолог відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор відділу інженерно – технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Молодший інспектор (оператор охоронної теле-(відео-) 

системи відділу інженерно – технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Водій вантажного автомобіля гаража 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 
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Інженер відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України (№67)» 

 

Головний інженер 

Головний енергетик 

Завідувач сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку - головний бухгалтер 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Завідувач сектору з маркетингу, збуту та матеріально-

технічного забезпечення 

Завідувач складу сектору з маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного забезпечення. 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Майстер гірничий проходки шахти гірничої дільниці 

Майстер дільниці 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Машиніст тепловоза 

Помічник машиніста тепловоза дільниці №7 (вантажно-

розвантажувальної). 

Західне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції 

Львівська область 

 

 

Західне міжрегіональне управління з питань 

виконання кримінальних покарань Міністерства 

юстиції 

Старший оперуповноважений в особливо важливих 

справах відділу оперативно - розшукової роботи 

Старший оперуповноважений в особливо важливих 

справах сектору внутрішніх розслідувань та безпеки 

персоналу 

Начальник управління-головний бухгалтер управління 

бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення 

Заступник начальника управління-начальник відділу 

управління бухгалтерського обліку та фінансового 

забезпечення 

Завідувач сектору юридичного забезпечення 

Завідувач сектору оптимізації установ 

Головний спеціаліст відділу документального та 

аналітичного забезпечення управління документального, 

організаційно-аналітичного та адміністративно-

господарського забезпечення 

Інженер сектору адміністративно-господарського 

забезпечення 

Водій автотранспортних засобів сектору 

адміністративно-господарського забезпечення 

Боєць штурмового взводу воєнізованого формування 

«ЦИКЛОН» 

 Державна установа «Личаківська виправна колонія 

(№30)» 

 

Перший заступник начальника установи – заступник 

начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та 

оперативної роботи 

Начальник відділення соціально – психологічної служби 

відділу соціально – виховної та психологічної роботи 

Психолог відділу соціально – виховної та психологічної 

роботи 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Інженер (будівельник) інженерно-експлуатаційної групи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Водій-співробітник відділу охорони 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

 

 

Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№30)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№30)» - заступник начальника державної установи 

«Личаківська виправна колонія (№30)» з виробництва 
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Начальник планово-виробничого відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово – 

виробничого відділу 

Інженер – технолог планово-виробничого відділу 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Майстер цеху №1 

Майстер цеху №2 

Старший майстер дільниці 

 Державна установа «Дрогобицька виправна колонія 

(№40)» 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Провідний інженер-енергетик інженерно-

експлуатаційної групи 

Електрогазозварник експлуатаційно-ремонтної дільниці 

інженерно-експлуатаційної групи 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№40)» 

Головний інженер-начальник планово-виробничого 

сектору 

Завідувач складу 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної групи 

Начальник цеху №2 

Майстер цеху №2 

Старший майстер дільниці №1 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Миколаївська виправна 

колонія (№50)» 

Оперуповноважений (по боротьбі незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативної групи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення  

Водій-співробітник відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Водій автотранспортних засобів транспортної дільниці 

 

 

Державна установа «Львівська УВП (№19)» 

 

Психолог відділу по роботі з персоналом 

Старший інспектор з професійної підготовки відділу по 

роботі з персоналом 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони  

Молодший інспектор – кінолог відділу режиму і 

охорони 

Водій автотранспортного засобу гаража 

Технік електрозв’язку відділу інженерно-технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Комірник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення  

Завідувач складу відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Начальник котельні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Закарпатська область 

 

 

Державна установа «Закарпатська установа 

виконання покарань 

(№ 9)» 

Начальник установа виконання покарань – начальник 

арештного дому 

Начальник відділу режиму і охорони 

Заступник начальник відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 
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Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації  

Комендант відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Івано-Франківська область 

 Державна установа «Коломийська виправна колонія 

(№ 41)» 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Командир відділення-водій відомчої пожежної охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Водій легкового автомобіля гаража 

Електромонтер з обслуговування підстанції 

експлуатаційного персоналу електрогосподарства 

інженерно-експлуатаційного відділу 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№41)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№41)» - заступник начальника державної установи 

«Коломийська виправна колонія (№41)» з виробництва 

Начальник цеху цехових підрозділів 

Майстер цеху цехових підрозділів 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Івано-Франківська установа 

виконання покарань (№12)» 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Водій – співробітник гаража 

Апаратник хімводоочищення експлуатаційного 

персоналу котельні інженерно-експлуатаційної групи 

Рівненська область 

 Державна установа «Катеринівська виправна 

колонія (№46)» 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник відомчої пожежної команди відомчої 

пожежної охорони 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Інженер відділу інженерно-технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Оперуповноважений сектору максимального рівня 

безпеки 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№46)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№46)» - заступник начальника державної установи 

«Катеринівська виправна колонія (№46)» з виробництва  

Головний інженер 

Завідувач виробничо-технічного сектору 

Головний механік виробничо-технічного сектору 

Начальник цеху №1 цехових підрозділів 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Водій автотранспортних засобів гаража   

Машиніст екскаватора гаража 

 

 

Державна установа «Полицька виправна 

колонія(№76)» 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу охорони 

Водій-співробітник відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки  

Водій автотранспортних засобів гаража 
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Комірник відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№76)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№76)» - заступник начальника державної установи 

«Полицька виправна колонія (№76)» з виробництва  

Головний інженер 

Завідувач сектору – головний бухгалтер бухгалтерії 

Начальник цеху № 1 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування 

Водій автотранспортного засобу 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Городищенська виправна 

колонія(№96)» 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор (зі збору, обробки та узагальнення 

інформації) відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор – кінолог 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України(№96)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№96)» - заступник начальника державної установи 

«Городищенська виправна колонія (№96)» з 

виробництва  

Головний інженер 

Завідувач сектору - головний бухгалтер сектору 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Провідний інженер групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Інженер з організації та нормування праці планово-

виробничого сектору 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

 

 

Державна установа «Городоцький виправний центр 

(№131)» 

 

Начальник державної установи «Городоцький 

виправний центр (№131)» 

Помічник начальника установи (з питань залучення 

засуджених до праці та трудової адаптації) 

Начальник відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Заступник чергового помічника начальника установи – 

начальник чергової зміни відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій автобуса гаража 

Завідувач їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Фахівець групи по контролю за виконанням судових 

рішень 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№131)» 

Апаратник хімводоочищення котельні 

Бухгалтер сектору  фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Економіст з планування планово-виробничого відділу 

Інженер з організації та нормування праці планово-

виробничого відділу 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Майстер дільниці 

Майстер контрольний планово-виробничого відділу 

Слюсар з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів котельні 

Старший машиніст котельного устаткування котельні 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 



29 

 
 Державна установа «Рівненський слідчий ізолятор» Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Тернопільська область 

 Державна установа «Збаразька виправна колонія 

(№63)» 

 

Старший інженер відділу інженерно – технічних засобів 

охорони, зв'язку та інформатизації 

Психолог відділу соціально – виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно – технічних засобів охорони) відділу 

інженерно – технічних засобів охорони, зв'язку та 

інформатизації 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор – кінолог відділу охорони 

Робітник (з комплексного обслуговування й ремонту 

будинків) відділу інтендантського та господарського 

забезпечення  

Водій автотранспортних засобів гаража 

Слюсар-ремонтник експлуатаційного персоналу 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№63)» 

Головний інженер 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Слюсар-електрик з обслуговування та ремонту 

електроустаткування 

Економіст зі збуту та матеріально-технічного 

забезпечення відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання  

Майстер контрольний групи технічного контролю  

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Чортківська установа 

виконання покарань (№26)» 

 

Черговий помічник начальника установи чергової 

служби 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно – технічних засобів охорони) відділу 

інженерно – технічних засобів охорони, зв'язку та 

інформатизації  

Сторож (с. Лосяч Чортківського району) 

Волинська область 

 Державна установа «Маневицька виправна колонія 

(№42)» 

 

Заступник начальника відділу соціально-виховної та 

психологічної роботи 

Начальник дільниці-начальник відділення соціально-

психологічної служби дільниці соціальної реабілітації 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Касир відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Фотограф відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України 

України(№42)» 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Провідний інженер виробничо-технічного відділу 

Інженер-технолог виробничо-технічного відділу 

Начальник сектору маркетингу та збуту матеріально-

технічного постачання 

Завідувач складу сектору маркетингу та збуту 

матеріально-технічного постачання 
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Начальник планово-економічного сектору 

Інженер з організації та формування праці 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної групи 

Майстер цеху №1 

Старший майстер цеху №2 

Майстер цеху №2 

Начальник цеху №3 

Майстер цеху №3 

Начальник цеху №4 

Старший майстер цеху №4 

Майстер цеху №4 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Луцький слідчий ізолятор» Начальник СІЗО – начальник арештного дому 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Установи виконання покарань центрального регіону 

Житомирська область 

 Державна установа «Житомирська виправна 

колонія (№ 4) 

Інспектор відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор( технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Водій легкового автомобіля гаража 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаража 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№4)» 

Головний механік 

Економіст 

Інженер-технолог 

Інженер сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Завідувач складу 

Юрисконсульт 

Водій автотранспортних засобів 

Провідний інженер кущової лабораторії з питань 

охорони навколишнього середовища 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

Старший машиніст котельного устаткування 

Майстер виробничої дільниці 

 Державна установа «Житомирська установи 

виконання покарань (№8)» 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Технік електрозв’язку (електромеханік електрозв’язку) 

відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Інженер групи з охорони праці 

 Державна установа «Бердичівська виправна колонія 

(№70)» 

Інспектор відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Старший інспектор групи по контролю за виконанням 

судових рішень 

Молодший інспектор відділу охорони 
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Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Механік гаража 

Водій вантажного (спеціального автомобіля) 

 Державна установа «Коростенська виправна 

колонія (№71)» 

 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Інженер-будівельник відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор (з контролю за виконанням 

режимних вимог) оперативного відділу 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Командир-відділення водій відомчої пожежної охорони 

 Державне підприємство 

«Підприємство Державної кримінально-виконавчої 

служби України (№71)» 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№71)» - заступник начальника державної установи 

«Коростенська виправна колонія (№71)» з виробництва 

Головний інженер 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Головний технолог виробничо-технічного відділу 

Провідний інженер виробничо-технічного відділу 

Головний металург виробничо-технічного відділу 

Інженер-конструктор виробничо-технічного відділу 

Інженер-технолог виробничо-технічного відділу 

Начальник відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Провідний інженер відділу маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Економіст (зі збуту та матеріально-технічного 

забезпечення) відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Інженер відділу маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Завідувач сектору економіки та планування 

Старший майстер контрольний групи технічного 

контролю 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Інспектор групи по роботі з персоналом 

Механік гаража 

Водій автотранспортних засобів гаража 

Майстер цеху №1 (ливарного) 

Начальник цеху №2 (зварювально-заготівельного) 

Старший майстер цеху №2 (зварювально-

заготівельного) 

Майстер  цеху №2 (зварювально-заготівельного) 

Начальник цеху №3 (механо-складального) 

Старший майстер цеху №3 (механо-складального) 

Майстер  цеху №3 (механо-складального) 

Старший майстер цеху №4 (з виготовлення іншої 

продукції) 

Майстер цеху №4 (з виготовлення іншої продукції) 

Начальник цеху №5 (енергоремонтного) 
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Старший майстер цеху №5 (енергоремонтного) 

Майстер дільниці №1 (теплосилової) 

Старший майстер дільниці №2 (інструментальної) 

Виконувач робіт дільниці №3 (ремонтно-будівельної) 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

 Державна установа «Бердичівський виправний 

центр (№108)» 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Оперуповноважений оперативної групи 

Водій легкового автомобіля 

Водій вантажного (спеціального) автомобіля гаражу 

Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Оператор котельні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

 Державна установа «Райківська виправна колонія 

(№73)» 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 73)» 

 

Головний інженер 

Начальник  виробничо-технічного відділу 

Головний механік виробничо-технічного відділу 

Головний маркшейдер виробничо-технічного відділу 

Начальник сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Завідувач планово-економічного сектору 

Економіст з планування  планово-економічного сектору 

Провідний фахівець планово-економічного сектору 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт 

Начальник цеху 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Київська область 

 Державна установа «Бориспільська виправна 

колонія (№119)» 

 

Заступник начальника установи із соціально-виховної та 

психологічної роботи – начальник відділу соціально-

виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу охорони  

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор( технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Командир відділення - водій відомчої пожежної охорони 

 Державна установа «Київський слідчий ізолятор» 

 

Старший інспектор (з режиму) відділу режиму і охорони 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, інформатизації та 

зв’язку 

 Державна установа «Кагарлицька виправна колонія 

(№115)» 

 

Заступник чергового помічника установи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор (оператор охоронної теле (відео) 

систем 

Інспектор пожежної профілактики 

Технік електрозв’язку групи технічного забезпечення 

засобів зв’язку 

Водій легкового автомобіля 

 Державне підприємство «Сільськогосподарське Головний енергетик 
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підприємство Державної кримінально-виконавчої 

служби України (№115») 

Інженер-технолог 

Інженер групи збуту та матеріально-технічного 

постачання  

Завідувач складу групи збуту та матеріально-технічного 

постачання 

Бухгалтер бухгалтерії 

Завідувач гаража 

Механік 

Головний зоотехнік сектору зооветеринарна служби 

Головний ветеринарний лікар сектору зооветеринарна 

служби 

Головний агроном сектору агрономічної служби 

Агроном сектору агрономічної служби 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Тракторист-комбайнер 

Водій вантажного автомобіля 

Технік штучного осіменіння сектору зооветеринарна 

служби 

 Державна установа «Білоцерківська виправна 

колонія (№35)» 

 

Начальник дільниці слідчого ізолятора – начальник 

відділення соціально-психологічної служби 

Інспектор пожежної профілактики відомчої пожежної 

охорони 

Заступник чергового помічника начальника установи – 

начальник чергової зміни відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій-співробітник відділу охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор( технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№ 35)» 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу  

Чернігівська область 

 Державна установа «Чернігівська виправна колонія 

(№ 44)» 

Старший інспектор групи охорони 

Старший інспектор (з питань бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення) групи фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Молодший інспектор групи охорони 

 Державна установа «Чернігівський слідчий 

ізолятор» 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

  Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, інформатизації та 

зв’язку 

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони 

Прибиральник службових приміщень відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

 Державна установа «Новгород-Сіверська установа 

виконання покарань (№ 31)» 

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор (оператор охоронної теле-(відео) 

системи) відділу інженерно-технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

Провідний інженер (енергетик) інженерно-

експлуатаційної групи 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Електрогазозварник експлуатаційно-ремонтної дільниці 

Касир сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Технік з обслуговування інженерно-технічних засобів 
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охорони відділу інженерно-технічних засобів охорони, 

зв’язку та інформатизації 

 Державна установа «Менська виправна колонія 

(№91)» 

Молодший інспектор відділу охорони  

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

 Державне підприємство «Підприємство ДКВС 

України (№ 91)» 

Головний інженер 

Завідувач планово-виробничого сектору 

Завідувач складу  

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом  

Інженер групи з охорони праці 

Інспектор канцелярії 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Старший майстер дільниці 

Майстер дільниці 

Черкаська область 

 Державна установа «Черкаський слідчий ізолятор» Інспектор пожежної профілактики відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор відділу режимі і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування з 

обслуговування інженерно-технічних засобів охорони) 

відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Інженер-будівельник відділу інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення 

Водій вантажного автомобіля гаражу 

 Державна установа «Старобабанівська виправна 

колонія (№ 92)» 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу із соціально-виховної та психологічної роботи 

установи 

Молодший інспектор відділу охорони установи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки установи 

Інженер (з енерго-та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення  

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№92)» 

 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№92)» - заступник начальника державної установи 

«Старобабанівська виправна колонія (№92)» з 

виробництва 

Начальник  виробничо-технічного відділу 

Головний енергетик  виробничо-технічного  відділу 

Головний механік  виробничо-технічного  відділу 

Головний маркшейдер  виробничо-технічного  відділу 

Інженер  виробничо-технічного  відділу 

Інженер сектору  маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст  планово-економічного  відділу 

Економіст з планування  планово-економічного  відділу 

Інженер з організації та нормування праці  планово-

економічного  відділу 

Майстер контрольний групи технічного контролю 

Бухгалтер сектору фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної  групи 

Механік  гаража 

Старший майстер цеху №1 цехових підрозділів 

Майстер  цеху №1 цехових підрозділів 

Старший майстер цеху №2  цехових підрозділів 
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Майстер  цеху №2  цехових підрозділів 

Старший майстер цеху №3  цехових підрозділів 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

Водій автотранспортного засобу гаража 

 Державна установа «Черкаська виправна колонія 

(№ 62)» 

Інженер (з енерго- та комунального забезпечення) групи 

інтендантського та господарського забезпечення 

Установи виконання покарань південного регіону 

Кіровоградська область 

 Державна установа «Петрівська  виправна колонія 

(№ 49)» 

 

Начальник  відділення соціально-психологічної служби  

відділу  соціально-виховної та психологічної роботи 

Інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Кропивницька виправна 

колонія (№6)» 

 

Інспектор відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор – кінолог відділу охорони 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

Експедитор (з перевезень вантажів) відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

Водій вантажного автомобіля гаражу 

 Державна установа «Кропивницький слідчий 

ізолятор» 

Заступник начальника СІЗО з інтендантського та 

комунально-побутового забезпечення – начальник 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони 

 Державне підприємство «Сільськогосподарське 

підприємство Державної кримінально-виконавчої  

служби України (№37)» 

Головний енергетик  сектору  інженерного забезпечення 

Інженер-будівельник сектору інженерного забезпечення 

Юрисконсульт юридичної групи 

Головний агроном агрономічної групи 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Економіст з планування відділу фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку 

Завідувач складу групи маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Херсонська область 

 Державна установа «Дар’ївська виправна колонія 

(№10)» 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Начальник відділення соціально – психологічної служби 

відділу соціально – виховної та психологічної роботи 

Молодший інспектор – кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

 Державна установа «Голопристанська виправна 

колонія (№ 7)» 

 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 

роботи 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Старший машиніст котельного устаткування 

експлуатаційного персоналу котелень відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

Машиніст котельного устаткування відділу 

інтендантського та господарського забезпечення 

 Державна установа «Херсонський слідчий 

ізолятор» 

Старший інженер (з інформатизації та зв’язку) відділу 

інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 
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роботи 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор 2 категорії відділу режиму і 

охорони  

Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор-кінолог відділу режиму і охорони 

Бухгалтер відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

 Державна установа «Північна виправна колонія 

(№90)» 

Заступник чергового помічника начальника установи 

відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Заступник чергового помічника начальника установи 

дільниці слідчого ізолятора 

Молодший інспектор-кінолог відділу охорони 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

 Державне підприємство «Підприємство державної 

кримінально-виконавчої служби України (№90)» 

Інженер-механік груповий виробничо-технічного 

сектору 

Механік з ремонту транспорту виробничо-технічного 

сектору  

Водій автотранспортних засобів сектору маркетингу, 

збуту та матеріально-технічного постачання  

Бухгалтер сектор фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Юрисконсульт юридичної групи  

Інженер з охорони праці групи з охорони праці 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Майстер дільниці №1 

Миколаївська область 

 Державна установа «Снігурівська виправна колонія 

(№5)» 

Заступник начальника установи з інтендантського та 

комунально - побутового забезпечення - начальник 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

 Державна установа «Снігурівська виправна колонія 

(№5)» 

 

Начальник відділу нагляду і безпеки 

Старший інспектор (з організації продовольчого 

забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Старший інспектор (з організації речового та 

побутового  забезпечення) відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Старший оперуповноважений оперативної групи 

Заступник чергового помічника начальника 

установи - начальник чергової зміни відділу нагляду і 

безпеки 

Заступник чергового помічника начальника установи 

сектору максимального рівня безпеки для тримання 

засуджених до довічного позбавлення волі 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 

інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно - технічних засобів охорони, зв’язку та 

інформатизації 

Командир відділення - водій відомчої пожежної охорони 

 Державна установа «Миколаївський слідчий 

ізолятор 

 

Заступник начальника слідчого ізолятора із соціально-
виховної та психологічної роботи – начальник відділу 

соціально-виховної та психологічної роботи 

Черговий помічник начальника слідчого ізолятора 
чергової служби 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Психолог відділу соціально-виховної та психологічної 
роботи 

Старший по корпусу відділу режиму і охорони 
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Молодший інспектор 1 категорії відділу режиму і 

охорони 

Молодший інспектор - фотодактилоскопіст відділу 
режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 
інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно - технічних засобів охорони, зв’язку та 
інформатизації 

Водій автотранспортних засобів гаража 

 Державна установа «Вознесенська виправна 

колонія (№72)» 

 

Перший заступник начальника установи-заступник 

начальника установи з нагляду і безпеки, охорони та 

оперативної роботи 

Начальник відділу охорони 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державна установа «Казанківська виправна колонія 

(№93)» 

 

Начальник відділення соціально – психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Начальник дільниці – начальник відділення соціально-  

психологічної служби дільниці соціальної реабілітації 

Заступник начальника установи з інтендантського та 

комунально - побутового забезпечення - начальник 

відділу з інтендантського та господарського 

забезпечення 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Старший інспектор (з організації  служби, озброєння та 

спецзасобів) відділу охорони 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№93)» 

 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№93)» - заступник начальника державної установи 

«Казанківська виправна колонія (№93)» з виробництва 

Завідувач виробничо-технічного сектору  

Завідувач планово-виробничого сектору 

Інженер з організації  та нормування праці планово-

виробничого сектору 

Завідувач сектору маркетингу та збуту 

Завідувач складу маркетингу та збуту 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом  

Механік гаража  

Юрисконсульт юридичної групи  

Начальник цеху № 1  

Майстер цеху № 1  

Майстер дільниці № 2 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Арбузинська виправна колонія 

(№83)» 

 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально – виховної та психологічної роботи 

Старший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Начальник оперативного відділу 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Оперуповноважений оперативного відділу 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу-кінолог відділу охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 
інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно - технічних засобів охорони, зв’язку та 
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інформатизації 

Командир відділення – водій відомчої пожежної 

охорони 

Кухар відділу інтендантського та господарського 

забезпечення 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально-виконавчої служби України (№83)» 

 

Начальник виробничо-технічного відділу 

Головний енергетик виробничо-технічного відділу 

Головний механік виробничо-технічного відділу 

Маркшейдер виробничо-технічного відділу 

Геолог виробничо-технічного відділу 

Інженер-технолог виробничо-технічного відділу 

Завідувач сектору маркетингу, збуту та матеріально-

технічного постачання 

Економіст зі збуту сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач складу сектору маркетингу, збуту та 

матеріально-технічного постачання 

Завідувач планово-економічного сектору 

Економіст з планування планово-економічного сектору 

Економіст з праці планово-економічного сектору 

Майстер контрольний групи технічного контролю 

Заступник головного бухгалтера відділу 

бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення 

Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 

Економіст з фінансової роботи відділу бухгалтерського 

обліку та фінансового забезпечення 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Юрисконсульт юридичної групи 

Механік гаража 

Завідувач складу вибухових речовин 

Старший майстер цехових підрозділів 

Начальник цеху цехових підрозділів 

Майстер цехових підрозділів 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

 Державна установа «Новобузький виправний центр 

(№103)» 

Черговий помічник начальника установи відділу 

нагляду і безпеки 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Водій легкового автомобіля 

Одеська область 

 Державна установа «Ізмаїльський  слідчий 

ізолятор» 

 

Старший інспектор групи режимно-секретної роботи 

Начальник відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

Начальник сектору інженерно-технічних засобів 

охорони, зв’язку та інформатизації 

Старший оперуповноважений оперативного відділу 

Оперуповноважений (по боротьбі з незаконним обігом 

наркотичних засобів) оперативного відділу 

Старший по корпусу відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор відділу режиму і охорони 

Молодший інспектор (технік з обслуговування 
інженерно-технічних засобів охорони) відділу 

інженерно - технічних засобів охорони, зв’язку та 
інформатизації 

Водій-співробітник гаражу 

 Державна установа «Чорноморська  виправна 

колонія (№ 74» 

Начальник державної установи «Чорноморська  

виправна колонія (№ 74» 

Старший інспектор групи охорони 

Молодший інспектор групи охорони 

Старший інспектор канцелярії 

 Державна установа «Одеський слідчий ізолятор» Старший оперуповноважений оперативного відділу  

Старший по корпусу відділу режиму і охорони  
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Молодший інспектор відділу режиму і охорони  

Молодший інспектор – кінолог відділу режиму і 

охорони  

Державна установа «Одеська виправна колонія 

(№14)» 

 

Оперуповноважений оперативного відділу 

 Заступник начальника установи із соціально-виховної та 

психологічної роботи – начальник відділу соціально-

виховної та психологічної роботи 

Начальник відділення соціально-психологічної служби 

відділу соціально-виховної та психологічної роботи 

Інженер (з енерго –та комунального забезпечення) 

відділу інтендантського та господарського забезпечення 

Молодший інспектор відділу охорони 

Молодший інспектор відділу нагляду і безпеки 

Завідувач їдальні відділу інтендантського та 

господарського забезпечення 

Фотограф відділу по контролю за виконанням судових 

рішень 

Інженер групи з охорони праці 

Технік електрозв’язку відділу інженерно-технічних 

засобів охорони, зв’язку та інформатизації 

Водій автотранспортних засобів 

 Державне підприємство «Підприємство Державної 

кримінально – виконавчої служби України (№ 14)» 

 

Директор державного підприємства «Підприємство 

Державної кримінально-виконавчої служби України 

(№14)» - заступник начальника державної установи 

«Одеська виправна колонія (№14)» з виробництва 

Начальник відділу – головний бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення 

Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та 

фінансового забезпечення 

Організатор із збуту відділу збуту (маркетингу) 

Організатор з постачання відділу збуту (маркетингу) 

Завідувач складу відділу збуту (маркетингу) 

Економіст з праці сектору економіки та планування 

Завідувач виробничого сектору 

Інженер-технолог виробничого сектору 

Інженер-конструктор виробничого сектору 

Інженер-енергетик групи інженерного забезпечення 

Інженер-механік груповий енергетик групи інженерного 

забезпечення 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інспектор з кадрів групи по роботі з персоналом 

Завідувач канцелярії 

Механік гаражу 

Майстер цеху № 1 

Технік-технолог цеху № 1 

Майстер цеху № 2 

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Інженер з охорони праці 

 Державна установа «Ширяївський виправний центр     

(№ 111)» 

Старший інспектор інтендантського та господарського 

забезпечення 

Старший інспектор групи охорони 

 

 

Державне підприємство «Сільськогосподарське 

підприємство Державної кримінально-виконавчої 

служби України (№111») 

Агроном агрономічної групи 

Юрисконсульт юридичної групи 

Інженер енергетик групи інженерного забезпечення  

Економіст з планування сектору бухгалтерського обліку 

та фінансового забезпечення  

Інженер з охороно праці  

Фахівець (з питань цивільного захисту) 

Економіст з фінансової роботи  

Завідувач канцелярії  

Департамент з питань виконання кримінальних покарань 

 Департамент з питань виконання кримінальних 

покарань 

Фельдшер пункту охорони здоров’я № 1 (м. Київ) 

Воєнізованого формування «ЦИКЛОН» 
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Фельдшер пункту охорони здоров’я № 2 

(м. Житомир) Воєнізованого формування «ЦИКЛОН» 

Старший інспектор штурмового взводу № 1                   

(м. Київ) Воєнізованого формування «ЦИКЛОН» 

Боєць штурмового взводу № 1 (м. Київ) Воєнізованого 

формування «ЦИКЛОН» 

Старший інспектор штурмового взводу № 2                      

(м. Житомир) Воєнізованого формування «ЦИКЛОН» 

Боєць штурмового взвод № 2 (м. Житомир) 

Воєнізованого формування «ЦИКЛОН» 

Старший інструктор групи бойової та спеціальної 

підготовки Воєнізованого формування «ЦИКЛОН», що 

діє в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській та 

Херсонській областях 

Фельдшер пункту охорони здоров’я Воєнізованого 

формування «ЦИКЛОН», що діє в Кіровоградській, 

Миколаївській, Одеській та Херсонській областях 

Старший інспектор штурмового взводу Воєнізованого 

формування «ЦИКЛОН», що діє в Кіровоградській, 

Миколаївській, Одеській та Херсонській областях 

 


