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Керівництво 

 

Перший заступник Голови 

Заступник Голови 

 

Департамент забезпечення роботи Служби 

 

Директор Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу функціонального та структурного 

забезпечення апарату управління організаційно-контрольного забезпечення 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Заступник начальника відділу організації управлінської діяльності ДПС 

управління організаційно-контрольного забезпечення Департаменту 

забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу організації управлінської 

діяльності ДПС управління організаційно-контрольного забезпечення 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю управління 

організаційно-контрольного забезпечення Департаменту забезпечення роботи 

Служби; 

Начальник відділу редагування управління організаційно-контрольного 

забезпечення Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу редагування управління 

організаційно-контрольного забезпечення Департаменту забезпечення роботи 

Служби; 

Заступник начальника відділу первинної обробки документів управління 

документального забезпечення та електронного документообігу Департаменту 

забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу первинної обробки документів 

управління документального забезпечення та електронного документообігу 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Заступник начальника відділу координації та загального документообігу 

управління документального забезпечення та електронного документообігу 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Начальник відділу реєстрації та обробки вихідної кореспонденції 

управління документального забезпечення та електронного документообігу 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 
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Головний державний інспектор відділу реєстрації та обробки вихідної 

кореспонденції управління документального забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу реєстрації та обробки вихідної 

кореспонденції управління документального забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу реєстрації та обробки вихідної 

кореспонденції управління документального забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Начальник відділу сканування, копіювання та електронної обробки 

документів управління документального забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Заступник начальника відділу сканування, копіювання та електронної 

обробки документів управління документального забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу сканування, копіювання та 

електронної обробки документів управління документального забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу сканування, копіювання та 

електронної обробки документів управління документального забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу сканування, копіювання та 

електронної обробки документів управління документального забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу сканування, копіювання та 

електронної обробки документів управління документального забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Начальник відділу архіву управління документального забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу архіву управління документального 

забезпечення та електронного документообігу Департаменту забезпечення 

роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу архіву управління документального 

забезпечення та електронного документообігу Департаменту забезпечення 

роботи Служби; 

Заступник начальника відділу електронного документообігу управління 

документального забезпечення та електронного документообігу Департаменту 

забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу електронного документообігу 

управління документального забезпечення та електронного документообігу 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Начальник управління інформаційної політики Департаменту забезпечення 

роботи Служби; 
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Заступник директора департаменту-начальник управління організаційно-

аналітичного забезпечення роботи Служби Департаменту забезпечення роботи 

Служби; 

Заступник начальника управління-начальник відділу аналітичного 

забезпечення управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи 

Служби Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Заступник начальника відділу аналітичного забезпечення управління 

організаційно-аналітичного забезпечення роботи Служби Департаменту 

забезпечення роботи Служби; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аналітичного забезпечення 

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Служби 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аналітичного забезпечення 

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Служби 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Головний державний інспектор відділу аналітичного забезпечення 

управління організаційно-аналітичного забезпечення роботи Служби 

Департаменту забезпечення роботи Служби; 

Начальник відділу організаційного забезпечення управління організаційно-

аналітичного забезпечення роботи Служби Департаменту забезпечення роботи 

Служби; 

Заступник начальника відділу організаційного забезпечення управління 

організаційно-аналітичного забезпечення роботи Служби Департаменту 

забезпечення роботи Служби; 

 

Департамент обслуговування платників та інформаційних технологій 

 

Директор Департаменту обслуговування платників та інформаційних 

технологій; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу Державного реєстру 

фізичних осіб-платників податків управління реєстрації та обліку платників 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника відділу обліку об’єктів оподаткування управління 

реєстрації та обліку платників Департаменту обслуговування платників та 

інформаційних технологій; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу обліку об’єктів 

оподаткування управління реєстрації та обліку платників Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу розгляду звернень платників та 

проведення особистого прийому управління розгляду звернень та запитів 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника відділу супроводження електронних сервісів ПДВ 

управління організації роботи з обслуговування платників Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 
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Головний державний ревізор-інспектор відділу оперативно-аналітичної 

роботи управління інформаційно-аналітичного забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту обслуговування платників та інформаційних 

технологій; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аналітичної обробки даних 

управління інформаційно-аналітичного забезпечення та електронного 

документообігу Департаменту обслуговування платників та інформаційних 

технологій; 

Заступник начальника управління-начальник відділу супроводження 

електронного документообігу управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення та електронного документообігу Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника відділу супроводження електронного 

документообігу управління інформаційно-аналітичного забезпечення та 

електронного документообігу Департаменту обслуговування платників та 

інформаційних технологій; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу супроводження 

електронного документообігу управління інформаційно-аналітичного 

забезпечення та електронного документообігу Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу технічного супроводження 

процесів обробки електронних документів управління супроводження 

інформаційних систем Департаменту обслуговування платників та 

інформаційних технологій; 

Начальник управління адміністрування інформаційних комплексів та баз 

даних Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування СУБД управління 

адміністрування інформаційних комплексів та баз даних Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування СУБД управління 

адміністрування інформаційних комплексів та баз даних Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника управління-начальник відділу адміністрування 

серверного обладнання та операційних систем управління адміністрування 

інформаційних комплексів та баз даних Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника відділу адміністрування серверного обладнання та 

операційних систем управління адміністрування інформаційних комплексів та 

баз даних Департаменту обслуговування платників та інформаційних 

технологій; 

Начальник відділу експлуатації інженерної інфраструктури управління 

адміністрування інформаційних комплексів та баз даних Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 
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Головний державний інспектор відділу експлуатації інженерної 

інфраструктури управління адміністрування інформаційних комплексів та баз 

даних Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Начальник управління технічної підтримки Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника управління-начальник відділу підтримки технічних 

та програмних засобів управління технічної підтримки Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу обліку та адміністрування ІТ-

активів управління технічної підтримки Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу обліку та адміністрування ІТ-

активів управління технічної підтримки Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Начальник управління телекомунікацій Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника управління-начальник відділу адміністрування 

відомчих мереж та міжвідомчої взаємодії управління телекомунікацій 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування відомчих мереж та 

міжвідомчої взаємодії управління телекомунікацій Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Начальник відділу адміністрування телекомунікаційних комплексів 

управління телекомунікацій Департаменту обслуговування платників та 

інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування 

телекомунікаційних комплексів управління телекомунікацій Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування 

телекомунікаційних комплексів управління телекомунікацій Департаменту 

обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника управління-начальник відділу адміністрування 

кампусних мереж управління телекомунікацій Департаменту обслуговування 

платників та інформаційних технологій; 

Заступник начальника відділу адміністрування кампусних мереж 

управління телекомунікацій Департаменту обслуговування платників та 

інформаційних технологій; 

Начальник управління забезпечення документування інформаційних 

процесів Департаменту обслуговування платників та інформаційних 

технологій; 

Головний державний інспектор відділу розробки технічної документації 

управління забезпечення документування інформаційних процесів 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 
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Головний державний інспектор відділу розробки технічної документації 

управління забезпечення документування інформаційних процесів 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

Головний державний інспектор відділу розробки технічної документації 

управління забезпечення документування інформаційних процесів 

Департаменту обслуговування платників та інформаційних технологій; 

 

Департамент інформаційно-сервісної підтримки 

 

Директор Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник директора департаменту-начальник управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор першого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Начальник другого відділу управління Контакт-центр Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника другого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 
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Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Начальник третього відділу управління Контакт-центр Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника третього відділу управління Контакт-центру 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор третього відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника управління-начальник четвертого відділу 

управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника четвертого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 
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Головний державний інспектор четвертого відділу управління Контакт-

центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор четвертого відділу управління Контакт-

центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор четвертого відділу управління Контакт-

центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор четвертого відділу управління Контакт-

центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор четвертого відділу управління Контакт-

центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Начальник п’ятого відділу управління Контакт-центр Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор п’ятого відділу управління Контакт-центр 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Начальник відділу оперативного реагування на звернення громадян 

управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника відділу оперативного реагування на звернення 

громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 
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Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу оперативного реагування на 

звернення громадян управління Контакт-центр Департаменту інформаційно-

сервісної підтримки; 

Начальник управління адміністрування Бази знань Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Начальник відділу адміністрування податків управління адміністрування 

Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника відділу адміністрування податків управління 

адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 
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Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу адміністрування податків 

управління адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з Урядовим 

контактним центром та адмініструванням ЗІР управління адміністрування Бази 

знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника відділу взаємодії з Урядовим контактним центром 

та адмініструванням ЗІР управління адміністрування Бази знань Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу взаємодії з Урядовим контактним 

центром та адмініструванням ЗІР управління адміністрування Бази знань 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу взаємодії з Урядовим контактним 

центром та адмініструванням ЗІР управління адміністрування Бази знань 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу взаємодії з Урядовим контактним 

центром та адмініструванням ЗІР управління адміністрування Бази знань 

Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Завідувач сектору контролю за якістю управління адміністрування Бази 

знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор сектору контролю за якістю управління 

адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 
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Головний державний інспектор сектору контролю за якістю управління 

адміністрування Бази знань Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник директора департаменту-начальник управління(центр) 

сертифікації ключів Департаменту інформаційно-сервісної підтримки; 

Заступник начальника управління-начальник відділу реєстрації 

користувачів управління(центр) сертифікації ключів Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу реєстрації користувачів 

управління(центр) сертифікації ключів Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу реєстрації користувачів 

управління(центр) сертифікації ключів Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу реєстрації користувачів 

управління(центр) сертифікації ключів Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Начальник відділу безпеки, захисту інформації та адміністрування ІТТК 

управління(центр) сертифікації ключів Департаменту інформаційно-сервісної 

підтримки; 

Головний державний інспектор відділу безпеки, захисту інформації та 

адміністрування ІТТК управління(центр) сертифікації ключів Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

Головний державний інспектор відділу безпеки, захисту інформації та 

адміністрування ІТТК управління(центр) сертифікації ключів Департаменту 

інформаційно-сервісної підтримки; 

 

Департамент адміністрування податків 

 

Директор Департаменту адміністрування податків; 

Начальник управління ліцензування та організації контролю за обігом 

підакцизних товарів Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника управління-начальник відділу контролю за обігом 

підакцизних товарів управління ліцензування та організації контролю за обігом 

підакцизних товарів Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу контролю за виробництвом та обігом пального 

управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів 

Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу контролю за виробництвом та обігом 

пального управління ліцензування та організації контролю за обігом 

підакцизних товарів Департаменту адміністрування податків; 

Заступник директора департаменту-начальник управління адміністрування 

непрямих податків та контрольної роботи Департаменту адміністрування 

податків; 
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Заступник начальника відділу адміністрування ПДВ управління 

адміністрування непрямих податків та контрольної роботи Департаменту 

адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування ПДВ 

управління адміністрування непрямих податків та контрольної роботи 

Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу контролю за відшкодуванням ПДВ управління 

адміністрування непрямих податків та контрольної роботи Департаменту 

адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу контролю за 

відшкодуванням ПДВ управління адміністрування непрямих податків та 

контрольної роботи Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу методологічного супроводження 

адміністрування ПДВ управління адміністрування непрямих податків та 

контрольної роботи Департаменту адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу розгляду звернень щодо 

функціонування СЕА ПДВ управління адміністрування непрямих податків та 

контрольної роботи Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу методології адміністрування акцизного податку 

управління адміністрування непрямих податків та контрольної роботи 

Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу методології адміністрування акцизного 

податку управління адміністрування непрямих податків та контрольної роботи 

Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника управління – начальник відділу адміністрування 

податку на прибуток управління адміністрування податку на прибуток, 

неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування 

Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу адміністрування податку на прибуток 

управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і 

організацій та спрощеної системи оподаткування Департаменту 

адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування податку на 

прибуток управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових 

установ і організацій та спрощеної системи оподаткування Департаменту 

адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу методології 

адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ та спрощеної 

системи оподаткування управління адміністрування податку на прибуток, 

неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування 

Департаменту адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу методології 

адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ та спрощеної 

системи оподаткування управління адміністрування податку на прибуток, 



13 
 

неприбуткових установ і організацій та спрощеної системи оподаткування 

Департаменту адміністрування податків; 

Завідувач сектору адміністрування спрощеної системи оподаткування 

управління адміністрування податку на прибуток, неприбуткових установ і 

організацій та спрощеної системи оподаткування Департаменту 

адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аналітичного забезпечення 

адміністрування податків  управління аналітичного забезпечення 

адміністрування податків Департаменту адміністрування податків; 

Заступник директора департаменту-начальник управління адміністрування 

податку на доходи фізичних осіб та податків самозайнятих осіб Департаменту 

адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу адміністрування єдиного податку з фізичних 

осіб-підприємців управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб 

та податків самозайнятих осіб Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу адміністрування податків з фізичних осіб-підприємців 

управління адміністрування податку на доходи фізичних осіб та податків 

самозайнятих осіб Департаменту адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування єдиного 

внеску управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду 

звернень платників податків Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу методології оподаткування та сплати єдиного внеску 

управління адміністрування єдиного внеску, методології та розгляду звернень 

платників податків Департаменту адміністрування податків; 

Начальник управління адміністрування податку на майно та місцевих 

зборів з фізичних осіб Департаменту адміністрування податків; 

Заступник начальника відділу організації контрольно-перевірочної роботи 

фізичних осіб управління планування та контрольно-перевірочної роботи 

Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу аналізу та якості перевірок управління планування та 

контрольно-перевірочної роботи Департаменту адміністрування податків; 

Начальник відділу податкового контролю за операціями фізичних осіб у 

сфері ЗЕД управління планування та контрольно-перевірочної роботи 

Департаменту адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу податкового контролю за 

операціями фізичних осіб у сфері ЗЕД управління планування та контрольно-

перевірочної роботи Департаменту адміністрування податків; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу податкового контролю за 

операціями фізичних осіб у сфері ЗЕД управління планування та контрольно-

перевірочної роботи Департаменту адміністрування податків; 
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Департамент податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та 

міжнародного оподаткування 

 

Директор Департаменту податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Заступник директора Департаменту податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок фінансових 

установ управління планових перевірок Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу якості перевірок 

управління координації перевірок Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу методології перевірок 

управління координації перевірок Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу методології перевірок 

управління координації перевірок Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Заступник начальника управління-начальник відділу перевірок 

трансфертного ціноутворення управління трансфертного ціноутворення 

Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та 

міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок трансфертного 

ціноутворення управління трансфертного ціноутворення Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок трансфертного 

ціноутворення управління трансфертного ціноутворення Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок трансфертного 

ціноутворення управління трансфертного ціноутворення Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок трансфертного 

ціноутворення управління трансфертного ціноутворення Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу перевірок трансфертного 

ціноутворення управління трансфертного ціноутворення Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 
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Начальник відділу договорів та методології управління трансфертного 

ціноутворення Департаменту податкових перевірок, трансфертного 

ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу договорів та методології 

управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу договорів та методології 

управління трансфертного ціноутворення Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу обміну інформацією 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу обміну інформацією 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу обміну інформацією 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Заступник начальника управління-начальник відділу спеціальних процедур 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу спеціальних процедур 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу спеціальних процедур 

управління міжнародного оподаткування Департаменту податкових перевірок, 

трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування; 

Начальник відділу правового супроводження перевірок Департаменту 

податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного 

оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу правового супроводження 

перевірок Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення 

та міжнародного оподаткування; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу правового супроводження 

перевірок Департаменту податкових перевірок, трансфертного ціноутворення 

та міжнародного оподаткування; 

 

Департамент моніторингу ризикових операцій та доходів 

 

Заступник директора Департаменту моніторингу ризикових операцій та 

доходів; 

Начальник управління координації бюджетного процесу Департаменту 

моніторингу ризикових операцій та доходів; 
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Начальник відділу доходів бюджетів по платежам управління координації 

бюджетного процесу Департаменту моніторингу ризикових операцій та 

доходів; 

Заступник начальника відділу зведеної звітності та аналітичної роботи 

управління обліку платежів та моніторингу обліково-звітних показників 

Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу моніторингу обліково-

звітних показників управління обліку платежів та моніторингу обліково-звітних 

показників Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів; 

Начальник управління кластерного аналізу Департаменту моніторингу 

ризикових операцій та доходів; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу доходів бюджету по 

секторах економіки управління кластерного аналізу Департаменту моніторингу 

ризикових операцій та доходів; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу доходів бюджету по 

секторах економіки управління кластерного аналізу Департаменту моніторингу 

ризикових операцій та доходів; 

Заступник начальника відділу підтримки Системи моніторингу критеріїв 

оцінки податкових ризиків управління організації моніторингу податкових 

ризиків Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів; 

Заступник начальника управління-начальник відділу методології 

визначення податкових ризиків управління координації визначення податкових 

ризиків Департаменту моніторингу ризикових операцій та доходів; 

Начальник відділу аналізу результативності превентивних заходів 

управління координації визначення податкових ризиків Департаменту 

моніторингу ризикових операцій та доходів; 

Головний державний інспектор відділу загальної методології 

оподаткування управління координації роботи з вдосконалення податкової 

системи Департаменту методологічної та нормотворчої роботи; 

Головний державний інспектор відділу методології податку на прибуток 

підприємств управління вдосконалення методології податку на прибуток 

підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи; 

Головний державний інспектор відділу методології податку на додану 

вартість управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту 

методологічної та нормотворчої роботи; 

Головний державний інспектор відділу розгляду звернень з ПДВ 

управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту 

методологічної та нормотворчої роботи; 

Головний державний інспектор відділу методології акцизного податку 

управління вдосконалення непрямого оподаткування Департаменту 

методологічної та нормотворчої роботи; 
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Департамент правового забезпечення 

 

Директор Департаменту правового забезпечення; 

Заступник директора Департаменту правового забезпечення; 

Заступник директора департаменту-начальник управління регуляторно-

правового забезпечення Департаменту правового забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу нормативно-

експертного забезпечення правової роботи управління регуляторно-правового 

забезпечення Департаменту правового забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу нормативно- експертного 

забезпечення правової роботи управління регуляторно-правового забезпечення 

Департаменту правового забезпечення; 

Заступник начальника відділу погоджувально-роз’яснювальної роботи 

управління регуляторно-правового забезпечення Департаменту правового 

забезпечення; 

Начальник відділу розгляду проектів наказів та супроводження судових 

спорів апарату управління регуляторно-правового забезпечення Департаменту 

правового забезпечення; 

Заступник начальника відділу розгляду проектів наказів та супроводження 

судових спорів апарату управління регуляторно-правового забезпечення 

Департаменту правового забезпечення; 

Начальник відділу розгляду проектів договорів та організації позовної 

роботи управління регуляторно-правового забезпечення Департаменту 

правового забезпечення; 

Заступник начальника відділу розгляду проектів договорів та організації 

позовної роботи управління регуляторно-правового забезпечення Департаменту 

правового забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу розгляду пректів договорів та 

організації позовної роботи управління регуляторно-правового забезпечення 

Департаменту правового забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу організації роботи 

територіальних органів із супроводження податкових спорів управління 

організації та супроводження судових справ Департаменту правового 

забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу узагальнення судової 

практики територіальних органів управління організації та супроводження 

судових справ Департаменту правового забезпечення; 

Заступник начальника відділу узагальнення судової практики 

територіальних органів управління організації та супроводження судових справ 

Департаменту правового забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації супроводження судових 

спорів щодо банкрутства, стягнення заборгованості та акцизних платежів 

управління організації та супроводження судових справ Департаменту 

правового забезпечення; 



18 
 

Заступник директора департаменту-начальник управління 

адміністративного оскарження Департаменту правового забезпечення; 

Заступник начальника відділу розгляду скарг з єдиного внеску управління 

адміністративного оскарження з окремих питань та єдиного внеску 

Департаменту правового забезпечення; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу адміністративного 

оскарження з окремих питань управління адміністративного оскарження                   

з окремих питань та єдиного внеску Департаменту правового забезпечення; 

 

Департамент стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва 

 

Директор Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного 

співробітництва; 

Заступник директора Департаменту стратегічного розвитку та 

міжнародного співробітництва; 

Заступник директора департаменту-начальник управління стратегічного 

розвитку Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного 

співробітництва; 

Заступник начальника відділу координації проектів управління 

стратегічного розвитку Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного 

співробітництва; 

Заступник начальника управління-начальник відділу стратегічного 

планування та аналітичної роботи управління стратегічного розвитку 

Департаменту стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва; 

Заступник начальника відділу податкових угод та обміну інформацією 

управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції Департаменту 

стратегічного розвитку та міжнародного співробітництва; 

 

Департамент кадрового забезпечення та розвитку персоналу 

 

Директор Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування 

управління кадрового забезпечення апарату Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу організаційного забезпечення 

управління кадрового забезпечення апарату Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу методичного забезпечення 

управління кадрового забезпечення апарату Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Завідувач сектору забезпечення службовими посвідченнями управління 

кадрового забезпечення апарату Департаменту кадрового забезпечення та 

розвитку персоналу; 
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Головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування 

управління кадрового забезпечення територіальних органів Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу кадрового адміністрування 

управління кадрового забезпечення територіальних органів Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Начальник управління кадрового забезпечення податкової міліції 

Департаменту кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Заступник начальника відділу проходження служби в податковій міліції 

управління кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу проходження служби в податковій 

міліції управління кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу проходження служби в податковій 

міліції управління кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу проходження служби в податковій 

міліції управління кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу проходження служби в податковій 

міліції управління кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Начальник відділу соціальної роботи управління кадрового забезпечення 

податкової міліції Департаменту кадрового забезпечення та розвитку 

персоналу; 

Заступник начальника відділу соціальної роботи управління кадрового 

забезпечення податкової міліції Департаменту кадрового забезпечення та 

розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу соціальної роботи управління 

кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу соціальної роботи управління 

кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу соціальної роботи управління 

кадрового забезпечення податкової міліції Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Заступник директора департаменту-начальник управління організаційного 

розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового забезпечення та 

розвитку персоналу; 

Начальник відділу добору персоналу управління організаційного розвитку 

та оцінки персоналу Департаменту кадрового забезпечення та розвитку 

персоналу; 
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Заступник начальника відділу добору персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу добору персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу добору персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу добору персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу добору персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу організації навчання управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу організації навчання управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Заступник начальника управління-начальник відділу оцінки персоналу 

управління організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту 

кадрового забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу оцінки персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

Головний державний інспектор відділу оцінки персоналу управління 

організаційного розвитку та оцінки персоналу Департаменту кадрового 

забезпечення та розвитку персоналу; 

 

Департамент матеріально-технічного забезпечення 

 

Заступник директора Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник управління матеріального забезпечення та експлуатації майна 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу матеріального забезпечення та 

договірної роботи управління матеріального забезпечення та експлуатації 

майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу матеріального забезпечення та 

договірної роботи управління матеріального забезпечення та експлуатації 

майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 
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Головний державний інспектор відділу матеріального забезпечення та 

договірної роботи управління матеріального забезпечення та експлуатації 

майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу матеріального забезпечення та 

договірної роботи управління матеріального забезпечення та експлуатації 

майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Заступник начальника відділу технічного та документального забезпечення 

управління матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу технічного та документального 

забезпечення управління матеріального забезпечення та експлуатації майна 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу технічного та документального 

забезпечення управління матеріального забезпечення та експлуатації майна 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник відділу експлуатації майна управління матеріального 

забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-технічного 

забезпечення; 

Заступник начальника відділу експлуатації майна управління 

матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу експлуатації майна управління 

матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу експлуатації майна управління 

матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу експлуатації майна управління 

матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу експлуатації майна управління 

матеріального забезпечення та експлуатації майна Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

 Головний державний інспектор відділу координації роботи підвідомчих 

установ та підприємств управління матеріального забезпечення та експлуатації 

майна Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу організації зв’язку 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації зв’язку управління 

організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 
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Головний державний інспектор відділу організації зв’язку управління 

організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації зв’язку управління 

організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації конференц-зв’язку 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації конференц-зв’язку 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу транспортного забезпечення 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу транспортного забезпечення 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу транспортного забезпечення 

управління організації зв’язку та транспортного забезпечення Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник відділу організації будівництва управління капітального 

будівництва та управління державним майном Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації будівництва управління 

капітального будівництва та управління державним майном Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації будівництва управління 

капітального будівництва та управління державним майном Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу управління 

державним майном управління капітального будівництва та управління 

державним майном Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу управління державним майном 

управління капітального будівництва та управління державним майном 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу управління державним майном 

управління капітального будівництва та управління державним майном 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник Інженерно-технічного відділу управління капітального 

будівництва та управління державним майном Департаменту матеріально-

технічного забезпечення; 
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Головний державний інспектор Інженерно-технічного відділу управління 

капітального будівництва та управління державним майном Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор Інженерно-технічного відділу управління 

капітального будівництва та управління державним майном Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор Інженерно-технічного відділу управління 

капітального будівництва та управління державним майном Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник управління закупівель Департаменту матеріально-технічного 

забезпечення; 

Заступник начальника управління-начальник відділу організації та 

супроводження закупівель робіт та послуг управління закупівель Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник відділу організації та супроводження закупівель товарів 

управління закупівель Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації та супроводження 

закупівель товарів управління закупівель Департаменту матеріально-технічного 

забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації та супроводження 

закупівель товарів управління закупівель Департаменту матеріально-технічного 

забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу організації та супроводження 

закупівель товарів управління закупівель Департаменту матеріально-технічного 

забезпечення; 

Начальник відділу мобілізаційної роботи та охорони праці Департаменту 

матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу мобілізаційної роботи та охорони 

праці Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу мобілізаційної роботи та охорони 

праці Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу мобілізаційної роботи та охорони 

праці Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

Начальник відділу прогнозування та аналітичного забезпечення 

Департаменту матеріально-технічного забезпечення; 

 

Департамент фінансово-бухгалтерського забезпечення 

 

Заступник директора департаменту-начальник управління бухгалтерського 

обліку та звітності апарату Служби Департаменту фінансово-бухгалтерського 

забезпечення (заступник головного бухгалтера); 

Заступник начальника відділу розрахункових операцій та звітності 

управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби Департаменту 

фінансово-бухгалтерського забезпечення; 
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Головний державний інспектор відділу розрахункових операцій та 

звітності управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу розрахункових операцій та 

звітності управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу розрахункових операцій та 

звітності управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу розрахункових операцій та 

звітності управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу обліку майна та договірної роботи 

управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби Департаменту 

фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу обліку майна та договірної роботи 

управління бухгалтерського обліку та звітності апарату Служби Департаменту 

фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Заступник начальника відділу планування та методології за бюджетними 

програмами управління планування, фінансування та методології Департаменту 

фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу планування та методології за 

бюджетними програмами управління планування, фінансування та методології 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу планування та методології за 

бюджетними програмами управління планування, фінансування та методології 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Начальник відділу аналітики та консолідованої звітності управління 

планування, фінансування та методології Департаменту фінансово-

бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу аналітики та консолідованої 

звітності управління планування, фінансування та методології Департаменту 

фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

Начальник відділу оперативного обліку майна, вилученого за матеріалами 

оперативних та слідчих підрозділів управління супроводження міжнародних 

проектів та методології Департаменту фінансово-бухгалтерського 

забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу оперативного обліку майна, 

вилученого за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів управління 

супроводження міжнародних проектів та методології Департаменту фінансово-

бухгалтерського забезпечення; 

Старший державний інспектор відділу оперативного обліку майна, 

вилученого за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів управління 
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супроводження міжнародних проектів та методології Департаменту фінансово-

бухгалтерського забезпечення; 

Старший державний інспектор відділу оперативного обліку майна, 

вилученого за матеріалами оперативних та слідчих підрозділів управління 

супроводження міжнародних проектів та методології Департаменту фінансово-

бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу штатного регулювання управління 

обліку трудових ресурсів та оплати праці Департаменту фінансово-

бухгалтерського забезпечення; 

Головний державний інспектор відділу обліку єдиного внеску 

Департаменту фінансово-бухгалтерського забезпечення; 

 

Департамент з питань запобігання та виявлення корупції 

 

Директор Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції; 

Заступник директора департаменту-начальник першого відділу 

Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції; 

Головний державний інспектор першого відділу Департаменту з питань 

запобігання та виявлення корупції; 

Головний державний інспектор першого відділу Департаменту з питань 

запобігання та виявлення корупції; 

Заступник директора департаменту-начальник третього відділу 

Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції; 

 

Департамент внутрішнього аудиту 

 

Директор Департаменту внутрішнього аудиту; 

Заступник директора Департаменту внутрішнього аудиту; 

Заступник директора департаменту-начальник управління організації 

внутрішнього моніторингу податкової сфери Департаменту внутрішнього 

аудиту; 

Заступник начальника відділу комплексної оцінки управління організації 

внутрішнього моніторингу податкової сфери Департаменту внутрішнього 

аудиту; 

Заступник начальника відділу оцінки та аналізу окремих елементів 

управління організації внутрішнього моніторингу податкової сфери 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Заступник начальника відділу моніторингу та планування управління 

координації, планування та моніторингу Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу POST моніторингу 

управління координації, планування та моніторингу Департаменту 

внутрішнього аудиту; 

Начальник управління внутрішнього аудиту функцій Департаменту 

внутрішнього аудиту; 
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Заступник начальника відділу аудиту функцій адміністративного 

забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій Департаменту 

внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій 

адміністративного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Заступник начальника управління-начальник відділу аудиту функцій 

ресурсного забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Заступник начальника відділу аудиту функцій ресурсного забезпечення 

управління внутрішнього аудиту функцій Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій ресурсного 

забезпечення управління внутрішнього аудиту функцій Департаменту 

внутрішнього аудиту; 

Заступник начальника відділу аудиту функцій при реалізації податкової 

політики управління внутрішнього аудиту функцій Департаменту внутрішнього 

аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 
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Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу аудиту функцій при 

реалізації податкової політики управління внутрішнього аудиту функцій 

Департаменту внутрішнього аудиту; 

Начальник відділу планування, контролю якості та звітування з 

внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту; 

 

Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним 

шляхом 

 

Директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних 

злочинним шляхом; 

Начальник відділу фінансових розслідувань Департаменту боротьби з 

відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом; 

 

Головне оперативне управління 

 

Начальник Головного оперативного управління; 

Перший заступник начальника Головного оперативного управління; 

Заступник начальника Головного оперативного управління; 

Начальник відділу діловодства та захисту інформації Головного 

оперативного управління; 

Заступник начальника відділу діловодства та захисту інформації Головного 

оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу діловодства та захисту 

інформації Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу діловодства та захисту 

інформації Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу діловодства та захисту 

інформації Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу діловодства та захисту 

інформації Головного оперативного управління; 

Начальник штабу Головного оперативного управління; 

Начальник відділу оперативного реагування штабу Головного 

оперативного управління; 
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Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативного реагування 

штабу Головного оперативного управління; 

Заступник начальника штабу-начальник відділу зонального контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Заступник начальника відділу зонального контролю штабу Головного 

оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу зонального контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу зонального контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу зонального контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Начальник відділу лінійного контролю штабу Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника відділу лінійного контролю штабу Головного 

оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу лінійного контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу лінійного контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу лінійного контролю 

штабу Головного оперативного управління; 

Заступник начальника Головного управління-начальник управління 

організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника першого відділу управління організації викриття 

економічних злочинів Головного оперативного управління; 
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Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника управління-начальник другого відділу управління 

організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника другого відділу управління організації викриття 

економічних злочинів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Начальник третього відділу управління організації викриття економічних 

злочинів Головного оперативного управління; 

Заступник начальника третього відділу управління організації викриття 

економічних злочинів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 
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Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Головний державний ревізор-інспектор третього відділу управління 

організації викриття економічних злочинів Головного оперативного 

управління; 

Начальник управління організації оперативно-розшукової діяльності 

Головного оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

організації оперативно-розшукової діяльності Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління організації оперативно-розшукової 

діяльності Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління організації оперативно-розшукової діяльності Головного 

оперативного управління; 

Начальник управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ 

Головного оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 
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Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління оперативного супроводження 

адміністрування ПДВ Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного супроводження адміністрування ПДВ Головного 

оперативного управління; 

Начальник управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів 

Головного оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного оперативного 

управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного 

оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління протидії незаконному обігу 

підакцизних товарів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного 

оперативного управління; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

протидії незаконному обігу підакцизних товарів Головного оперативного 

управління; 

Начальник управління активних заходів Головного оперативного 

управління; 
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Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

активних заходів Головного оперативного управління; 

Заступник начальника першого відділу управління активних заходів 

Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління активних заходів Головного 

оперативного управління; 

Заступник начальника другого відділу управління активних заходів 

Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління активних заходів Головного оперативного управління; 

Начальник оперативно-аналітичного управління Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу оперативно-

аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

оперативно-аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

оперативно-аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

оперативно-аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Начальник другого відділу оперативно-аналітичного управління Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

оперативно-аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

оперативно-аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу оперативно-

аналітичного управління Головного оперативного управління; 

Начальник оперативно-технічного відділу Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника оперативно-технічного відділу Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативно-

технічного відділу Головного оперативного управління; 



33 
 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативно-

технічного відділу Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативно-

технічного відділу Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативно-

технічного відділу Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ оперативно-

технічного відділу Головного оперативного управління; 

Начальник управління оперативного документування Головного 

оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

оперативного документування Головного оперативного управління; 

Заступник начальника першого відділу управління оперативного 

документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління оперативного документування 

Головного оперативного управління; 

Заступник начальника другого відділу управління оперативного 

документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного документування Головного оперативного управління; 

Начальник управління викриття кримінальних правопорушень у митній 

сфері Головного оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника першого відділу управління викриття кримінальних 

правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 
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Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник другого відділу управління 

викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника другого відділу управління викриття кримінальних 

правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Начальник третього відділу управління викриття кримінальних 

правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління; 

Заступник начальника третього відділу управління викриття кримінальних 

правопорушень у митній сфері Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 
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Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері Головного 

оперативного управління; 

Начальник відділу оперативно-стратегічного та матеріального 

забезпечення Головного оперативного управління; 

Заступник начальника відділу оперативно-стратегічного та матеріального 

забезпечення Головного оперативного управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативно-

стратегічного та матеріального забезпечення Головного оперативного 

управління; 

Старший інспектор з особливих доручень відділу оперативно-

стратегічного та матеріального забезпечення Головного оперативного 

управління; 

Головний державний ревізор-інспектор відділу оперативно-стратегічного 

та матеріального забезпечення Головного оперативного управління; 

Начальник управління оперативного забезпечення зон проведення 

антитерористичної операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь,                             

м. Сєвєродонецьк) Головного оперативного управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції                   

(м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника першого відділу управління оперативного 

забезпечення зон проведення антитерористичної операції (м. Київ, м. Бахмут,   

м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 
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операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Начальник другого відділу управління оперативного забезпечення зон 

проведення антитерористичної операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь,               

м. Сєвєродонецьк) Головного оперативного управління; 

Заступник начальника другого відділу управління оперативного 

забезпечення зон проведення антитерористичної операції (м. Київ, м. Бахмут,                     

м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної 

операції (м. Київ, м. Бахмут, м. Маріуполь, м. Сєвєродонецьк) Головного 

оперативного управління; 

Начальник управління протидії корупції Головного оперативного 

управління; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

протидії корупції Головного оперативного управління; 

Заступник начальника першого відділу управління протидії корупції 

Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ першого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 
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Заступник начальника управління-начальник другого відділу управління 

протидії корупції Головного оперативного управління; 

Заступник начальника другого відділу управління протидії корупції 

Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ другого відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Начальник третього відділу управління протидії корупції Головного 

оперативного управління; 

Заступник начальника третього відділу управління протидії корупції 

Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

Старший оперуповноважений з особливо важливих справ третього відділу 

управління протидії корупції Головного оперативного управління; 

 

Головне слідче управління фінансових розслідувань 

 

Начальник Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Перший заступник начальника Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 

Завідувач сектору діловодства Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 

Старший інспектор з особливих доручень сектору діловодства Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший інспектор з особливих доручень сектору діловодства Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший інспектор з особливих доручень сектору діловодства Головного 

слідчого управління фінансових розслідувань; 
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Заступник начальника Головного управління-начальник управління 

організації досудового розслідування Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Заступник начальника першого відділу процесуального контролю 

управління організації досудового розслідування Головного слідчого 

управління фінансових розслідувань; 

Старший інспектор з особливих доручень першого відділу процесуального 

контролю управління організації досудового розслідування Головного слідчого 

управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Начальник другого відділу процесуального контролю управління 

організації досудового розслідування Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу 

процесуального контролю управління організації досудового розслідування 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 
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Заступник начальника Головного управління-начальник управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Заступник начальника управління-начальник першого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Заступник начальника першого відділу управління розслідування 

кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Начальник другого відділу управління розслідування кримінальних 

проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Заступник начальника другого відділу управління розслідування 

кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Головний державний ревізор-інспектор другого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Начальник третього відділу управління розслідування кримінальних 

проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Заступник начальника третього відділу управління розслідування 

кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 
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Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Начальник четвертого відділу управління розслідування кримінальних 

проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Заступник начальника четвертого відділу управління розслідування 

кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових 

розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу 

управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого 

управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу 

управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого 

управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ четвертого відділу 

управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого 

управління фінансових розслідувань; 

Начальник п’ятого відділу управління розслідування кримінальних 

проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ п’ятого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Начальник шостого відділу управління розслідування кримінальних 

проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 
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Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ шостого відділу управління 

розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Начальник аналітичного відділу Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ аналітичного відділу 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ аналітичного відділу 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ аналітичного відділу 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань; 

Старший слідчий з особливо важливих справ аналітичного відділу 

Головного слідчого управління фінансових розслідувань. 

 

Управління охорони державної таємниці, технічного та 

криптографічного захисту інформації 

 

Начальник Управління охорони державної таємниці, технічного та 

криптографічного захисту інформації; 

Заступник начальника Управління-начальник Режимно-секретного відділу 

Управління охорони державної таємниці, технічного та криптографічного 

захисту інформації; 

Головний державний інспектор Режимно-секретного відділу Управління 

охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту 

інформації; 

Головний державний інспектор Режимно-секретного відділу Управління 

охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту 

інформації; 

Завідувач сектору спеціального зв’язку та криптографічного захисту 

інформації Управління охорони державної таємниці, технічного та 

криптографічного захисту інформації; 

Заступник начальника Управління-начальник відділу забезпечення 

технічного захисту інформації та контролю Управління охорони державної 

таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації. 

 

Більш детальна інформація за посиланням: https://tax.gov.ua/pro-sts-

ukraini/robota-z-personalom/vakans/ 


