
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

«Р 6 » & 20 /Ур. № __________

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19’.1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п .19 \і, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Лінчевського головного до Вінницької області, Волинської області, 
Олександра державного Житомирської області, Івано-Франківської
Валерійовича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб. № 205375) інспектора області Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на одинадцять днів 
з 03.01.2017 по 13.01)2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

В.о.Голови С.В .Білан

Лінчевський 287 02 87 іГ  Сі IV

кадрової 
політики тг роботи з персоналом
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

“ О Ь ” й  2о/'/р.

НАКАЗ
Київ

№ І

Про відрядження

З метою підвищення ефективності заходів з протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів, виправлення стану організації цієї роботи в ОУ ГУ ДФС 
у Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для надання практичної допомоги:

О б’єдкова головного державного до Волинської, Закарпатської,
Ігора ревізора-інспектора відділу Львівської, Рівненської та
Володимировича протидії незаконному обігу Чернівецької областей,
(таб. №265318) підакцизних товарів Головного строком на 8 діб

оперативного управління 04.01.2017 п0 ц .01 .2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків.

Щербина 247-8171



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20U v.

НАКАЗ
Київ

№ > 4 - ! L

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, n .l9 '.l, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Чубаря Артема 
Костянитиновича 
(таб. № 201482)

Заступника
начальника
відділу

до Вінницької області, Волинської області, 
Житомирської області, Івано-Франківської 
області, Київської області, Кіровоградської 
області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дванадцять днів 
з 16.01.2017 по 27.01.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі. г

Г олова 

Радько 247 33 69

P.M. Насіров

і w

і спеціалістЙепЬрг^иту ка 
і політики та роботи з персог



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

“ / X ”  0  і  _2о / / р .

НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Радька Павла головного до Вінницької області, Волинської області, 
Вікторовича державного Житомирської області, Івано-Франківської
(таб. № 201483) ревізора- області, Київської області, Кіровоградської

інспектора області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дванадцять днів 
з 16.01.2017 по 27.01.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відідритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова

Радько 247 33 69

' " :и VО /X ^ -----^  /> л НасіровР.М.



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ
, / / „  к  / / -  / с

Про відрядження

З метою забезпечення виконання резолюції керівництва ДФС до доповідної 
записки Департаменту внутрішнього аудиту від 16.01.2017 № 65/99-99-06-01-18 
"Про організацію та проведення тематичної перевірки"

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до територіальних органів ДФС у 
Херсонській області (м. Херсон) посадових осіб Державної фіскальної служби 
України:

Макара Олега 
Зеновійовича 
(таб. № 281402)

в.о. начальника управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту

строком на 
4 дні
з 17.01.2017 
по 20.01.2017

Ганжу Сергія 
Олександровича 
(таб. № 199903)

заступника начальника відділу 
комплексного контролю управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту

строком на 
4 дні
з 17.01.2017 
по 20.01.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Г олова Р.М. Насіров

Розовик 247 34 37
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«'ІЗ  ” G'f 20 ^р. № АР  -  _______

Про відрядження

З метою участі у візиті до пункту пропуску «Сеньківка» Чернігівської 
митниці ДФС експертів Twinning проекту «Підтримка Державної фіскальної 
служби України в розвитку елементів інтегрованого управління кордонами в 
митній сфері» відповідно до Програми Заходу, отриманої ДФС листом від
16.01.2017 № L -79/01-2017

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Чернігівської митниці ДФС:

Сущенка Сергія Заступника начальника До пункту пропуску
Володимировича відділу організації «Сеньківка»

виконання митних Чернігівсткоїх митниці
формальностей у пунктах ДФС на 1 день з
пропуску управління 23.01.2017
організації митного
контролю Департаменту
організації митного
контролю Державної
фіскальної служби
України

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків в межах кошторисних 
призначень.



2

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити автотранспортом для переїзду з , г 
м. Києва до пункту пропуску «Сеньківка», розташованого в зоні діяльності 
Чернігівської митниці ДФС та у зворотньому наї^ймку.

В.о. Голови Служби М.В. Продан

Сущенко 247 27 89



1

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

« у> 2 0 /Л № /ег

Про відрядження 
Сафонова Є.Г.

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Сафонова Євгена 
Г еннадійовича 
(таб. № 264898)

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 23.01.2017 по 21.02.2017.

заступника директора 
Департаменту-начальника 
управління організації митного 
контролю Департаменту 
організації митного контролю 
Державної фіскальної служби 
України

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС 
(Боднарчук І.В.) забезпечити оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків. . /1

В.о. Голови
• і

,4-■4" / ‘ С' А * і V*4/ О 7 А -••• * М.В. Продан
і4 *г Л о, Г,Д\
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

С?/ 20/)- р. № Л  5 ' - л:

Про відрядження 
Морева О.Г.

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Морева 
Олексія 
Геннадійовича 
(таб. № 265003)

начальника відділу організації 
виконання митних 
формальностей щодо товарів 
громадян управління організації 
митного контролю 
Департаменту організації 
митного контролю ДФС

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на 12 днів 
з 23.01.2017 по 03.02.2017.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС 
(Боднарчук І.В.) забезпечити оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків. /]

В.о. Голови
-V

М.В. Продан



НАКАЗ
Київ

“ р )  ” 0 {  20/Ур. № 1 9

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19 .1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п .19 \і, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 №625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

головного до Вінницької області, Волинської області, 
державного Житомирської області, Івано-Франківської 
ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
інспектора області Львівської області, Полтавської області, 

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дванадцять днів 
з 23.01.2017 по 03.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

В.о.Голови

Лінчевський 287 02 87

С.В.Білан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ *№ ” 0 ' (  20/X .  № М - Ц

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 20.01.2017 № 86/99-99-03-03-02-18 з метою проведення робочої 
зустрічі на українсько-угорській ділянці державного кордону та обстеження 
пунктів пропуску в зоні діяльності Закарпатської митниці:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у засіданні та обстеженні пунктів пропуску:

Саченка 
Анатолія Ілліча 
(таб. № 266082)

виконувача обов’язків до Закарпатської
директора Департаменту митниці ДФС
матеріального строком на 4 дні
забезпечення та розвитку з 29.01.2017
інфраструктури по 01.02.2017

Костову
Оксану Вікторівну 
(таб. № 215635)

Лук’яненка 
Ігоря Івановича 
(таб. № 202623)

начальника управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту 
матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

головного державного 
інспектора відділу 
організації виконання 
митних формальностей у 
пунктах пропуску 
управління організації 
митного контролю ’
Департаменту організації 
митного контролю/

\ \  Г . *>/:>

до Закарпатської 
митниці ДФС 
строком на 4 дні 
3 29.01.2017 
по 01.02.2017

до Закарпатської 
митниці ДФС 
строком на 3 дні
з30.01.2017 
по 01.02.2017
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2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити посадових осіб ДФС службовим 
автотранспортом за маршрутом м. Київ -  Закарпатська область, м. Чоп, 
пункти пропуску «Чоп - Захонь», «Ужгород - Вишнє Нємецьке», «Лужанка - 
Берегшурань», «Косино - Барабаш», «Дзвінкове - Лонья» та «Вилок - 
Тісобеч».

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кошторисних приі^ачень.

Г олова Р.М. Насіров

Василенко 247 26 19



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

- 1 & -  о Г  А .  “  . 4 M - і .

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України 
від■*£.01.2017 № 4 /  «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки:

ДронякаС.В. Головного державного ревізора- до зони діяльності
таб.№ 199908 інспектора відділу контролю за Сумської митниці

діяльністю у сфері боротьби з ДФС строком на 7
правопорушеннями управління днів з 29.01.2017 по

організації внутрішніх перевірок 04.02.2017 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

Чередниченка С.В. Головного державного ревізора- до зони діяльності 
таб.№ 195907

Петрова В.А. 
таб.№ 267011

інспектора відділу контролю за Сумської митниці 
діяльністю у сфері боротьби з ДФС строком на 7 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

днів з 29.01.2017 по 
04.02.2017

до зони діяльності 
Сумської митниці

04.02.2017

Головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби з ДФС строком на 7 
правопорушеннями управління днів з 29.01.2017 по 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

/ / 61/ V
"І • Ч  ЛФі
г ' ..,,0 £  \ 5 ; ' У, ) .

\ ЛАЧ 0-\ \  /  Гїу

.-ч \a v: >
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2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків, j

В.о. Голови С.В. Білан

Чередниченко 590 27 72
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

< Ж  О 'і 20 І  к
Київ

№

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 41 КПК України та на виконання 
доручення слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському 
районі ГУ ДФС у м.Києві про проведення слідчих (процесуальних) дій у 
кримінальному провадженні №32016100050000055 від 30.06.2016 року:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Установа 
Едуарда 
Валерійовича 
(таб. № 202882)

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ другого 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Г оловного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, підполковник податкової 
міліції

до ГУ ДФС у 
Харківській та
Запорізькій області 
на 3 днів з
26.01.2017 року по
28.01.2017 року

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків в межах кошторисних 
призначень.

В.о. Голови

Устинов
2478144

л і?р /  \ ”■
І  І /  д н я  \

■’іу •* *•'

С.В. Білан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

- Я -  о і  Ж .

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 24.01.2017 № ЗО «Про проведення 
службового розслідування»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення службового 
розслідування:

Корчинського 
Михайла 
Орестовича 
(таб. №202757)

Кулевського
Олега
Олександровича 
(таб. №202390)

Погорілого 
Олега 
Юрійовича 
(таб. №266117)

старшого інспектора з 
особливих доручень відділу 
зонального контролю штабу 
Головного оперативного 
управління Державної 
фіскальної служби України

головного державного 
інспектора відділу соціальної та 
аналітичної роботи управління 
проходження служби в 
податковій міліції та соціальної 
роботи Департаменту кадрової 
політики та роботи з 
персоналом Державної 
фіскальної служби України

старшого оперуповноваженого 
з особливо важливих справ 
відділу розслідувань управління 
організаційного забезпечення 
службових розслідувань і 
перевірок Г оловного 
управління внутрішньої безпеки 
Державної фіскальної служби 
України

ЛїЗ І
/ У їїУ.с? :

\ '"'У, ~
\Д'

до Головного управління 
ДФС в Івано- 
Франківській області 
м. Івано-Франківськ 
строком на 5 (п ’ять) днів 
з 31.01.2017 по 04.02.2017

до Головного управління 
ДФС в Івано- 
Франківській області 
м. Івано-Франківськ 
строком на 5 (п ’ять) днів 
з 31.01.2017 по 04.02.2017

до Головного управління 
ДФС в Івано- 
Франківській області 
м. Івано-Франківськ 
строком на 5 (п ’ять) днів 
з 31.01.2017 по 04.02.2017
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2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на-відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків в межах кошторисних призначень.

В.о. Голови С.В. Білан

Корчинський 590-48-53



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

<• Зі

НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю, для забезпечення безпеки 
працівників Державної фіскальної служби України під час проведення 
слідчих дій,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Лук’яненка 
Миколу 
Миколайовича 
(таб. № 195994)

Петрашевича
Івана
Олександровича 
(таб. № 240329)

Шевченка
Ігоря
Петровича 
(таб. № 240327)

Г натюка 
Олега
Миколайовича 
(таб. № 258127)

Заступника начальника 
управління -  начальника 
першого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

Заступника начальника 
другого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

Заступника начальника 
першого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

До Волинської, 
Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017

До Волинської, 
Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017

До Волинської, 
Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017

Старшого оперуповноваженого До Волинської,
з особливо важливих справ 
другого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017
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Фоміна 
Миколу 
Сергійовича 
(таб. № 253963)

Савченка 
Андрія 
Андрійовича 
(таб. № 258126)

Старшого оперуповноваженого До Волинської,
з особливо важливих справ 
першого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017

Старшого оперуповноваженого До Волинської,
з особливо важливих справ 
першого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

Закарпатської та 
Львівської областей, 
строком на 3 дні 
з 01.02.2017 по 03.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат ну відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків. / ]  / /

Майборода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

•O S L n ______0 1  „ / &

НАКАЗ
Київ

№ L '

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 02.02.2017 № 148/99-99-03-04-04-25 з метою проведення робочої 
зустрічі за участі представників митних та прикордонних служб України та 
Республіки Білорусь на українсько-білоруській ділянці державного кордону в 
зоні діяльності Чернігівської митниці ДФС:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у засіданні:

Саченка 
Анатолія Ілліча 
(таб. № 266082)

Василенка Олексія 
Леонідовича 
(таб. № 262767)

виконувача обов’язків 
директора Департаменту 
матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

директора Департаменту 
організації митного 
контролю

до Чернігівської 
митниці ДФС 
строком на 1 день
03.02.2017

до Чернігівської 
митниці ДФС 
строком на 1 день
03.02.2017

Смірнова Ігора 
Васильовича 
(таб. № 199968)

начальника управління 
телекомунікацій 
Департаменту 
інформаційних

до Чернігівської 
митниці ДФС 
строком на 1 день
03.02.2017

технологій

2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити посадових осіб ДФС службовим 
автотранспортом за маршрутом м. Київ -  Чернігівська область, пункт 
пропуску «Нові Яриловичі -  Нова Гута».
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3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кошторисних пр^іздочень.

Заставнюк 521 39 48



НАКАЗ
Київ

О Л- л-. / £  № 3 5

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

УоЧ> 20

Про відрядження

З метою участі посадових осіб ДФС у тренінгах з аналізу рентгенівських 
зображень для операторів скануючих систем, які відбудуться в м. Одеса у 
період з 06.02.2017 по 21.02.2017 та на виконання доповідної записки 
Департаменту організації роботи Служби від 25.01.2017 № 290/99-99-01-02- 
01-25

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах

Перепелицю
Миколу
Олександровича 
(таб.№ 233050)

Спасьонова 
Владислава 
Володимировича 
(таб.№ 200335)

Головного державного 
інспектора відділу технічних 
систем митного контролю 
спеціалізованого 
призначення управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури 
Головного державного 
інспектора відділу технічних 
систем митного контролю 
спеціалізованого 
призначення управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
і нфрастру ктури 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

До Одеської митниці 
ДФС, строком на 7 днів з
05.02.2017 по 11.02.2017

До Одеської митниці 
ДФС, строком на 4 дні з
14.02.2017 по 17.02.2017



Дрозда Олексія 
Сергійовича 
(таб.№ 199444)

До Одеської митниці 
ДФС, строком на 4 дні з 
16.02.2017 по 19.02.2017

До Одеської митниці 
ДФС, строком на 4 дні з 
19.02.2017 по 22.02.2017

Головного державного 
інспектора відділу технічних 
систем митного контролю 
спеціалізованого 
призначення управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури 
Головного державного 
інспектора відділу технічних 
систем митного контролю 
спеціалізованого 
призначення управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

2. Фінансування витрат (проживання, добові) здійснюється за рахунок 
Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (ЕХВ8).

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на приїзд до м. Одеса та у 
зворотному напрямку.

Душкову Марину 
В ’ячеславівну 
(таб.№ 199184)

Перепелиця 2472620



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“  ОЛ  ”  и м я и о с #  20 / / р.  № 3 6 - / С -

Про відрядження

З метою забезпечення участі у проведенні семінару «Організація 
кінологічного забезпечення у Державній фіскальній службі України» та 
відповідно до доповідної записки Департаменту організації протидії митним 
правопорушенням від 02.02.2017 № 195/99-99-20-01-02-18 щодо участі 
посадової особи ДФС у проведенні семінару

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні семінару:

Семеновича С.К. 
таб. № 202704

головного державного 
інспектора відділу 

оперативного реагування та 
протидії контрабанди 

наркотиків і зброї управління 
оперативного реагування 
Департаменту організації 

протидії митним 
______ правопорушенням______

до м. Хмельницький, 
строком на 2 дні, з

08.02.2017 по 09.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на /  відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків в }лещік кошторисних призначень.

В.о. Голови М.В. Продан



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

-»у
« •' -О » і 20 < т  р. № р т  ~ А—

Про відрядження

З метою проведення планової документальної виїзної перевірки фізичної 
особи -  підприємця Псарьова В.В. (РНОКПП 1921707098; Київська обл., м. Біла 
Церква, Сквирське шосе, 186), яка з 30.01.2017 проводиться управлінням податків 
і зборів з фізичних осіб Головного управління ДФС у Київській області за період з 
01.01.2014 по 31.12.2016 року, та відповідно до доповідної записки від 03.02.2017 
№ /99-99-21-05-25 (до листа ГУ ДФС у Київській області від 02.02.2017 
№ 557/8/10-36-40-02-07),

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Головного управління ДФС у 
Київській області для участі у проведенні планової документальної виїзної 
перевірки фізичної особи -  підприємця Псарьова В.В. (РНОКПП 1921707098), за 
його місцезнаходженням у м. Біла Церква:

Курілова
Євгена
Анатолійовича
(табельний 
№  200959)

головного державного ревізора- 
інспектора відділу
адміністрування акцизного
податку Департаменту податків і 
зборів з юридичних осіб 
ДФС України

до м. Біла Церква з щоденним 
поверненням до м. Києва на 
п’ять днів

з 06.02.2017 по 10.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на в ід р яд ^н н я  згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

В.о. Голови

Курілов 247-27-82

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

„ Л -/с7Гг? о  
__________________________ іи ___ р. №

Про відрядження

Відповідно до п. 1 Плану діяльності з внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України на перше півріччя 2017 року

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення аудиту відповідності 
діяльності Головного управління ДФС у Полтавській області:

Коваленко А В головного державного ревізора- до Полтавської області
(таб №199121) інспектора відділу внутрішнього терміном на 15 днів (з

аудиту Департаменту 21.02.2017 по
внутрішнього аудиту 07.03.2017)

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків.

Голова Р.М. Насіров
У Тл 'V .

/Г і г  .... V
, , ї ї Д ‘"■ \ У

Коваленко 2473558



НАКАЗ
Київ

• с е *  о і  м / л  _____________

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 19і.1.17, п Л 9 \і, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 №625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Лінчевського головного до Вінницької області, Волинської області, 
Олександра державного Житомирської області, Івано-Франківської
Валерійовича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб. № 205375) інспектора області Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на одинадцять днів 
з 14.02.2017 по 24.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахування^ відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова

Лінчевський 287 02 87

і__

>/
Р.М.Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
л  МУ Київ 

“ 0 ^  * ......  - ___ 2 0 Ло ' / __________ _

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Радька Павла головного до Вінницької області, Волинської області, 
Вікторовича державного Житомирської області, Івано-Франківської
(таб. № 201483) ревізора- області, Київської області, Кіровоградської

інспектора області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на одинадцять днів 
3 07.02.2017 по 17.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова
\ % -

Р.М . Н аасіров

Радько 247 33 69

' ■■ , "і-■ і» І и 
А л  /Ж
■ - _______ ЧС /

... - ' ... Ч. і)
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

РР» О.Ц 20 / У р. № 4 У

Про відрядження

На виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 30.12.2016 № 1057 «Про проведення тематичної перевірки», з метою 
вивчення стану організації роботи територіальних органів ДФС у 
Дніпропетровській області

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до територіальних органів ДФС у 
Дніпропетровській області (м. Дніпро) посадових осіб Державної фіскальної 
служби України:

Розовик Вікторію 
Олексіївну 
(таб. № 202702)

заступника
начальника
контролю
внутрішніх

начальника управління -  
відділу комплексного 

управління організації 
перевірок Департаменту

строком на 17 днів 
з 15.02.2017 по
03.03.2017

внутрішнього аудиту

Ганжу Сергія 
Олександровича 
(таб. № 199903)

заступника начальника відділу 
комплексного контролю управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту 
Державної фіскальної служби України

строком на 17 днів 
з 15.02.2017 по
03.03.2017

Баранова Сергія 
Олександровича 
(таб. № 201397)

головного державного ревізора- 
інспектора відділу комплексного 
контролю управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України

Ци \

строком на 17 днів 
з 15.02.2017 по
03.03.2017



2

Шило Інну 
Сергіївну 
(таб. № 202094)

Третьяк Вікторію 
Віталіївну 
(таб. № 202828)

головного державного ревізора- 
інспектора відділу адміністрування 
ПДВ управління адміністрування 
податків та контрольної роботи 
Департаменту податків і зборів з 
юридичних осіб Державної фіскальної 
служби України

головного державного ревізора- 
інспектора відділу якості аудиту 
управління координації аудиту 
Департаменту аудиту Державної 
фіскальної служби України

строком на 13 днів 
з 19.02.2017 по
03.03.2017

строком на 13 днів 
з 19.02.2017 по
03.03.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Ганжа 2724507



НАКАЗ
. . Київ

“ О У ” 20 ІХ .  №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

Для забезпечення належного виконання заходів в рамках операції 
«Рубіж-2017», затвердженої наказом ДФС України від 29.12.2016 № 1045, та 
плану-завдання проведення контрольних заходів від 18.01.2017 № 1

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Ярмака 
Романа 
Сергійовича 
(таб. № 205836)

Жеребця 
Вадима 
Анатолійовича 
(таб. № 199176)

головного державного інспектора 
відділу оперативного реагування 
та протидії контрабанді 
наркотиків і зброї управління 
оперативного реагування
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням ДФС 
України

головного державного інспектора 
відділу інформаційно-аналітичної 
роботи управління оперативного 
реагування Департаменту
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС України

до Сумської митниці ДФС 
строком на 11 діб з
07.02.2017 по 17.02.2017

до Сумської митниці ДФС 
строком на 11 діб з
07.02.2017 по 17.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків в межах кошторисних п р и з н а ч е н ь .

О ,

Голова Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
_ . .  . Київ

“ 0 ¥ п 2о/Л. № ^ / 9

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 03.02.2017 № 12-р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС (Львівська 
область):

Жиліна Віктора 
Володимировича 
(таб. № 500607)

Головного державного ревізора - інспектора 
відділу розслідувань управління
організаційного забезпечення службових 
розслідувань та перевірок Г оловного 
управління внутрішньої безпеки

Строком на 
8 днів
з 15.02.2017 
по
22.02.2017
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2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків в межах кошторисних призначень.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. -__

Жилін 2725998



НАКАЗ
Київ

9» О  А  20 р. № 6 ~ 0  &

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Вінниця:

Рубан Директора Департаменту
Наталію аудиту Державної з 10.02.2017 строком
Іванівну фіскальної служби на 1 день

України

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків .

Зволинська 3412



НАКАЗ
л Київ

№  ” ^  2о/^р. № Ь { ' ї й

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою виконання доручення Генеральної прокуратури України від
14.02.2017 № 17/2/1-32773-14-207 про проведення слідчих (розшукових) дій у 
кримінальному провадженні:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення заходів, спрямованих 
на виконання доручення Генеральної прокуратури України:

1. Ткачука 
Олександра 
Володимирович 
таб. № 264750

Трубку Миколу 
Вячеславовича 
таб. № 265984

Перчета Андрія 
Ігоровича, 
таб. № 267121

Старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції 
в податковій сфері 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

Старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції 
в податковій сфері 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

Старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативно- 
технічних заходів та 
силового забезпечення 
управління оперативного 
забезпечення Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

у

до ГУ ДФС у 
Запорізькій області, 
строком на 2 дні з
15.02.2017 по
16.02.2017

до ГУ ДФС у 
Запорізькій області, 
строком на 2 дні з
15.02.2017 по
16.02.2017

до ГУ ДФС у 
Запорізькій області, 
строком на 2 дні з
15.02.2017 по
16.02.2017



2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень з урахуванням відкритих 
асигнувань на зазначені цілі.

Ткачук 247-3509



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

' / С '  »  Л ^ ? П О - и  2 0 № у) 2  /С-

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 06.02.2017 № 46-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 06.02.2017 № 46-к «Про відрядження», а 
саме викласти пункт 1 наказової частини у такій редакції:

«1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за 
роботою представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, 
надання практичної допомоги, а також у разі необхідності проведення 
інвентаризації, наступного представника відділу контролю за обігом 
підакцизних товарів управління ліцензування та організації контролю за обігом 
підакцизних товарів Департаменту податків і зборів з юридичних осіб:

Радька Павла головного до Вінницької області, Волинської області, 
Вікторовича державного Житомирської області, Івано-Франківської 
(таб. № 201483) ревізора- області, Київської області, Кіровоградської

інспектора області Львівської області, Полтавської
області, Рівненської області, Сумської 
області, Тернопільської області, Харківської 
області, Хмельницької області, Черкаської 
області, Чернівецької області, Чернігівської 
області на п ’ятнадцять-днів
з 07.02.2017 по 21.02ДО 17»

Г олова ІІМ . Насіров

Невмержицький 247 33 69



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«Ю » 0£  20

Про відрядження

На виконання розпоряджень ДФС від 03.02.2017 № 14-р та від 10.02.2017 
№ 22-р

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Закарпатської митниці ДФС 
(Закарпатська область):

Г ончарова Ігоря 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

Старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу розслідувань управління 
організаційного забезпечення службових 
розслідувань та перевірок Г оловного 
управління внутрішньої безпеки____________

Строком на 
10 днів 
з 15.02.2017 
по
24.02.2017

Постоюка 
Олександра 
Олексійовича 
(таб. № 199364)

Головного державного інспектора відділу 
провадження у справах про ПМП управління 
митних розслідувань Департаменту 
організації протидії митним 
правопорушенням___________________ _______

Строком на 
10 днів 
з 15.02.2017 
по
24.02.2017

Ткаченка Олега 
Олеговича 
(таб. № 267034)

Старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів в митній сфері 
УВБ ГУ ДФС у м. Києві (згідно з 
дорученням ГУВБ від 07.04.2016 № 64/99- 
99-22-06-39 покладено виконання обов’язків 
у відділі оперативних заходів управління 
протидії корупції в митній сфері ГУВБ ДФС 
за посадою старший оперуповноважений з 
ОВС) V : :_______________ ,

Дй

Строком на 
10 днів 
з 15.02.2017 
по
24.02.2017

--- —----у
П



2

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими нормами в 
межах кошторисних призначень з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова
Лі' ; & '-/

Р.М. Насіров

Пі С 4 О /
іі/ 4 (  
|[ 5 і і

N 4-, і

Гоначаров 247 36 21



НАКАЗ
Київ

: / $ » ______ 20 / ^р . №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою забезпечення виконання вимог наказу Державної фіскальної 
служби України від 10.02.2017 № 75 «Про проведення комплексної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС (Львівська 
область) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Горячко Світлану 
Олександрівну 
(таб. № 199229)

Гаєвського Олексія 
Анатолійовича 
(таб. № 199117)

Друцьку Валентину 
Анатоліївну 
(таб. № 277822)

Касьяна Вадима 
Валентиновича 
(таб. № 201343)

головного державного ревізора- 
інспектора відділу комплексного 
контролю управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту
головного державного ревізора- 
інспектора відділу тематичних перевірок 
управління організації внутрішніх 
перевірок Департаменту внутрішнього 
аудиту

в. о. начальника відділу тематичних 
перевірок управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту
головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю управління 
організаційно-контрольного забезпечення 
Департаменту організації роботи Служби

строком на 
18 днів 
з 12.02.2017 
по 01.03.2017

строком на 
11 днів 
з 19.02.2017 
по 01.03.2017

строком на 
14 днів 
з 12.02.2017 
по 25.02.2017
строком на 
7 днів
з 12.02.2017 
по 18.02.2017



2

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова ^ Р.М. Насіров

Горянко 2723961



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«УО» РХ 2 0 р. № 5̂ 6 - ̂

Про відрядження

На виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 20.01.2017 № 29 «Про відсторонення та проведення службового 
розслідування»

НАКАЗУЮ:

І . Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС (Львівська 
область) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Макара Олега 
Зеновійовича 
(таб. № 281402)

в.о. начальника управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України

строком на 4 дні 
з 13.02.2017 по
16.02.2017

Мальнова Валерія 
Сергійовича 
(таб. № 500663)

начальника відділу нормативного 
забезпечення та розгляду звернень 
управління митної вартості 
Департаменту адміністрування митних 
платежів Державної фіскальної 
служби України

строком на 5 днів 
з 12.02.2017 по
16.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Г олова Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Ж  0 1  2 0 / / р .

Про відрядження

Київ

№і 5 % - є -

У зв’язку із службовою необхідністю,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Попика 
Максима 
Івановича 
(таб. 199312)

Завідувача сектору копіювально- 
розмножувальної роботи 
управління документального 
забезпечення Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури_______

до Головного управління 
Державної фіскальної 
служби у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 5 дні 
з 15.02.2017 по 19.02.2017.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(І.В. Боднарчук) провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Г олова

Попик 2473330

І ц ( н * ; « а у :

Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України 
від 10.02.2017 № у/; «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки:

Безолюка І.Д. 
таб. № 199123

Дроняка С.В. 
таб. № 199908

Г оловного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби з 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту

Г оловного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби з 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту

до зони діяльності 
Дніпропетровської 
МИТНИЦІ ДФС
строком на 10 днів 
з 13.02.2017 по
22.02.2017

ДО ЗОНИ діяльності 
Дніпропетровської 
МИТНИЦІ ДФС
строком на 10 днів 
з 13.02.2017 по
22.02.2017

Піддубняка А.В. 
таб. №200865

Головного державного інспектора 
відділу організації роботи
територіальних органів по 
супроводженню митних спорів 
управління супроводження судових 
спорів Департаменту
адміністративного оскарження та 
судового супроводження

ДО ЗОНИ ДІЯЛЬНОСТІ

Дніпропетровської 
МИТНИЦІ ДФС
строком на 10 днів 
з 13.02.2017 по
22.02.2017
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2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків.

Г олова

С ~

Р.М. Насіров

і /
X •£, \ з*/*Є«Л vV> Ч
' - г Ч

Y& ■
П

І Ш
J  І ,

Безолюк 590 27 72



НАКАЗ
Київ

“ №  ” 0 ° ^  20 №х>. № ____________

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Ванденко головного до Вінницької області, Волинської області,
Івана державного Житомирської області, Івано-Франківської
Миколайовича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб.№ 260717) інспектора області Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на чотири дні 
з 14.02.2017 по 17.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова \ Р.М.Насіров

Лінчевський 287 02 87 Iі * і.
V» ■■■■■ \  с '



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ 1Ь ’  М -  20/Л. »  _________

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Мирзу головного до Вінницької області, Волинської області,
Василя державного Житомирської області, Івано-Франківської
Михайловича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб.№ 200920) інспектора області Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на чотири дні 
з 14.02.2017 по 17.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахування^ відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова

Лінчевський 287 02 87

Р.М.Насіров
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НАКАЗ
Київ

№ й ?  -г.

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і.1.14,
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Журавльова головного до Вінницької області, Волинської області,
Руслана державного Житомирської області, Івано-Франківської
Олександровича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб.№202820) інспектора області Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на чотири дні 
з 14.02.2017 по 17.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова

Лінчевський 287 02 87
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Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19і. 1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Чубаря Артема 
Костянтиновича 
(таб. № 201482)

Заступника до Вінницької області, Волинської області, 
начальника Житомирської області, Івано-Франківської 
відділу області, Київської області, Кіровоградської

області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на одинадцять днів 
з 14.02.2017 по 24.02.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, з урахуванням відкритих асигнувань на 
зазначені цілі.

Г олова

Лінчевський 287 02 87
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НАКАЗ
Київ

« /3 »  О Ъ  20 /  ¥ у. № Є  У

Про відрядження

На виконання доручення Голови ДФС Насірова P.M. до доповідної 
записки від 1 0 .0 2 .2 0 1 7  № 151/99-99-02-01-25,

НАКАЗУЮ:

1. Направити у службових справах:

Гвоздінського В.І. Директора Д епартаменту до Ж итом ирської митниці ДФС,
(таб. №  1338211) охорони держ авної таємниці, ГУ ДФ С у Ж итомирській області

технічного та криптографічного м. Ж итомир, строком на 2 дні з 
захисту інформації ДФ С 16.02.2017 по 17.02.2017

(перевірка стану ОДТ).

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату відрядження відповідно до чинного 
законодавства.

3. На період відрядження виконання обов’язків директора Департаменту 
охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту 
інформації покласти на заступника директора департаменту -  начальника 
відділу забезпечення технічного захисту інформації Департаменту охорони 
державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації 
Ігнатенка О.О. '

Г олова
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