
НАКАЗ
Київ
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Харкова:

Заступника начальника 
Бичкова управління координації
Володимира аудиту-начальника з 17.02.2017 строком
Олександровича відділу якості аудиту на 1 день

Департаменту аудиту 
Державної фіскальної 
служби України

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
( С т у  с В В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків.

Підстава: доповідна записка Департаменту аудиту від 15.02.2017 
№502/99-99-14-03-02-25.

Голова Р.М. Насіров
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

№ 6 9  - /С -

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 13.02.2017 № 60-к

У зв’язку з службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 13.02.2017 № 60-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:

Ванденко
Івана
Миколайовича 
(таб.№ 260717)

головного
державного
ревізора-
інспектора

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 дев’ять днів 
з 14.02.2017 по 22.02,2017»

Г олова

Невмержицький 247 33 69

Р.М. Насіров
\
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 13.02.2017 № 62-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 13.02.2017 № 62-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:

Журавльова
Руслана
Олександровича 
(таб.№ 202820)

головного
державного
ревізора-
інспектора

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 дев’ять днів 
з 14.02.2017 по 22.02.2QT7'»"

Г олова Р.М. Насіров

Невмержицький 247 33 69
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Про внесення змін до наказу 
ДФС від 13.02.2017 №61-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 13.02.2017 № 61-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:

Мирзу 
Василя 
Михайловича 
(таб.№ 200920)

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАШИ

Г олова

Невмержицький

ГОЛОВНОГО

державного
ревізора-
інспектора

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 дев’ять днів 
з 14.02.2017 по 22.0X2017»

\1 33 69

Р.М. Насіров
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ
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Про відрядження

Відповідно до пункту 4.2 наказу ДФС України від 16.01.2017 № 12 „Про 
організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників органів 
ДФС у 2017 році”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні тематичного 
короткотермінового семінару „Актуальні питання контролю правильності 
визначення митної вартості”:

Македона
Павла
Миколайовича 
(таб. №279681)

до Чернівецької митниці 
ДФС (м. Чернівці) 
строком на 4 дні 
з 21.02.2017 по 24.02.2017

заступника начальника 
управління митної вартості -  
начальника відділу контролю 
митної вартості Департаменту 
адміністрування митних 
платежів
головного державного 
інспектора відділу контролю 
митної вартості управління 
митної вартості Департаменту 
адміністрування митних 
платежів
головного державного 
інспектора відділу автентичності 
документів та аналізу цінової 
інформації управління митної 
вартості Департаменту 
адміністрування митних 
платежів

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського ґОбліку та звітності 
(Стус В.В.) здійснити оплату витрат на відрядженняхзгідцо 3 установленими 
нормами видатків на відрядження.

Петришина 
Вадима 
Михайловича 
(таб. № 195934)

Жмуренко 
Катерину 
Євгенівну 
(таб. №201765)

до Чернівецької митниці 
ДФС (м. Чернівці) 
строком на 4 дні 
з 21.02.2017 по 24.02.2017

до Чернівецької митниці 
ДФС (м. Чернівці) 
строком на 4 дні 
з 21.02.2017 по 24.02.2017

Г олова

Ярмоленко 247-36-81
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Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ
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Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Хмельницький:

заступника начальника 
Сеніка управління планових
Олександра перевірок - начальника з 23.02.2017 строком
Сергійовича відділу перевірок на 1 день

платників основних
галузей економіки

Департаменту аудиту

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

Підстава: доповідна записка Департаменту аудиту від 21.02.2017 
№ 568/99-99-14-01-01-25.

Голова - % ; /  Р-М  ̂Насіров
х  С.'. ' /
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Сенік3317



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

’ ’ Ґ'Л' 20 ^
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 6 днів 
з 23.02.2017 по 28.02.2017.

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

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

Г олова
- I і - І V-'

Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ
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Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Хмельницької митниці 
ДФС, згідно із доповідною запискою Головного управління внутрішньої 
безпеки від 23.02.2017 №482/99-99-22-02-01-18 щодо необхідності 
проведення спільних заходів митного контролю,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Правоторова
Дмитра
Олександровича 
таб. № 204926

старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції в 
митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Хмельницької 
митниці ДФС 
строком на 8 днів з
24.02.2017 по
03.03.2017

2. Вєлікородного
Євгена
Олександровича 
таб. № 200901

головного державного 
ревізора - інспектора відділу 
аналітичних заходів 
управління протидії корупції в 
митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Хмельницької 
митниці ДФС 
строком на 8 днів з
24.02.2017 по
03.03.2017

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.

У
Голова '’■■а р /(І £ і Д П 

! — ' . „ ■5Ц '* V". \
Кустенко 481-18-53



НАКАЗ
. Київ
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Івано-Франківськ:

заступника начальника відділу з 03.03.2017 строком 
Жуковську перевірок платників основних на 1 день 
Яну галузей економіки управління
Миколаївну планових перевірок

Департаменту аудиту

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

Підстава: доповідна записка Департаменту аудиту від 21.02.2017 
№ 568/99-99-14-01-01-25.

Голова 4 Р.М. Насіров
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Жуковська 3685



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити 
семінару - наради:

Рубан Н.І. 
таб. № 199104

Удачину І.М. 
таб. № 201206

Керімову Л.М. 
таб. № 200935

до м. Умань Черкаської області для участі у проведенні

Фатьянова Р.О 
таб. № 267006

Павловича Д.М. 
таб. № 171736

директора Департаменту аудиту

заступника директора
Департаменту аудиту
заступника директора
Департаменту аудиту 
начальника управління планових 
перевірок
заступника директора
Департаменту адміністративного 
оскарження та судового 
супроводження - начальника 
управління супроводження
судових спорів
заступника начальника
управління супроводження
судових спорів - начальника 
відділу узагальнення судової 
практики Департаменту
адміністративного оскарження та 
судового супроводження

строком на 2 дні з
02.03.2017 по
03.03.2017
строком на 1 день з
02.03.2017
строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
02.03.2017
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Тимощук С.В. 
таб. № 200542

Салімовського В.Г. 
таб. № 201048

Бичкова В.О. 
таб. № 201015

Данилову О.М 
таб. № 201408

Бондаренка А.І 
таб. № 201026

Бєльчика С.В. 
таб. № 202652

Потернак Ю.П. 
таб. № 201057

Кореніцина С.А. 
таб. № 201438

Чудновську Н.О. 
таб. № 201029

Зволинську О.В 
таб. № 201009

начальника відділу розгляду 
звернень управління методології 
податку на прибуток
підприємств Департаменту
методологічної та нормотворчої 
роботи
начальника управління
координації аудиту
Департаменту аудиту
заступника начальника
управління координації аудиту - 
начальника відділу якості аудиту 
Департаменту аудиту
начальника відділу методології 
аудиту управління координації 
аудиту Департаменту аудиту
заступника директора
Департаменту аудиту 
начальника управління перевірок 
окремих платників 
начальника управління
позапланових перевірок
ризикових платників
Департаменту аудиту
начальника управління аудиту 
фінансових установ та валютного 
контролю Департаменту аудиту
начальника управління митного 
аудиту Департаменту аудиту
заступника начальника
управління перевірок окремих 
платників -  начальника відділу 
перевірок з окремих питань 
Департаменту аудиту
заступника начальника
управління координації аудиту - 
начальника відділу координації, 
звітності та аналізу
Департаменту аудиту

строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
02.03.2017

строком на 1 день з
03.03.2017

строком на 1 день з
03.03.2017

строком на 1 день з
03.03.2017

строком на 1 день з
03.03.2017
строком на 1 день з
03.03.2017

строком на 1 день з
03.03.2017



з

начальника відділу перевірок строком на 1 день з 
Мішина М.О. трансфертного ціноутворення 03.03.2017
таб. № 200998 управління планових перевірок

Департаменту аудиту

2. На період відрядження директора Департаменту аудиту Рубан Н.І. 
виконання обов’язків директора Департаменту аудиту покласти:

02 березня 2017 року -  на заступника директора Департаменту аудиту 
- начальника управління перевірок окремих платників Бондаренка А.І.,

03 березня 2017 року -  на заступника директора Департаменту аудиту 
Удачину І.М.

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити службовим автотранспортом 
проїзд відряджених працівників Департаменту аудиту 02 березня 2017 року 
за маршрутом м. Київ -  м. Умань, м. Умань -  м. Київ, 03 березня 2017 року 
за маршрутом м. Київ -  м. Умань, м. Умань -  м. Київ.

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

Підстава: доповідна записка Департаменту аудиту від 21.02.2017 
№566/99-99-14-03-01-25.

Голова і > { і' "  * і UJ; , .,••■!, і _

■ , У .  ‘

Салімовський 3474



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

№ І  6  " /  •

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, 19'.1.17, п. 19і. 1, 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:
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 вісім днів 
з 24.02.2017 по 03.03.2017.

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

г~

Невмержицький 247 33 69

Р.М.Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

« І І » _____О А _ А &  “  № Я  ^

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 вісім днів 
з 24.02.2017 по 03.03.2017.

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

Невмержицький 247 33 69
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

. А Ь .  СИ 2 0 _ / р.

НАКАЗ
Київ

№

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 06.02.2017 № 45-к

У зв’язку з службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 06.02.2017 № 45-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:

Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

головного
державного
ревізора-
інспектора

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 вісімнадцять днів 
з 14.02.2017 по 03.03.2рі7»

Г олова

Невмержицький 247 33 69

Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 13.02.2017 № 63-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 13.02.2017 № 63-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:

Чубаря Артема Заступника до Вінницької області, Волинської області, 
Костянитиновича начальника Житомирської області, Івано-Франківської 
(таб. № 201482) 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 п’ятнадцять днів 
з 14.02.2017 по 28.О2.20І7»

Голова ■ • ^
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

2(У'/ р. № /6

Про відрядження

З метою проведення слідчих дій по кримінальному провадженню 
№ 42016160690000084,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

Овчиннікова
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

старшого
оперуповноваженого з 
ОВС відділу аналітичних 
заходів управління 
протидії корупції в митній 
сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

старшого
оперуповноваженого з 
ОВС відділу аналітичних 
заходів управління 
протидії корупції в митній 
сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до ГУ ДФС у 
Миколаївській, 
Кіровоградській, 
Запорізькій, Черкаській, 
Одеській та Херсонській 
областях строком на 5 діб 
3 21.02.2017 по
25.02.2017

до ГУ ДФС у 
Миколаївській, 
Кіровоградській, 
Запорізькій, Черкаській, 
Одеській та Херсонській 
областях строком на 5 діб 
з 21.02.2017 по
25.02.2017

2. Департамент 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.

Голова

Маєвський 4811851

)
Р.М. Насіров



НАКАЗ
Київ
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС, 
згідно із доповідною запискою Головного управління внутрішньої безпеки 
від 14.02.2017 №382/99-99-22-02-01-18 щодо необхідності проведення 
спільних заходів митного контролю,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Кравцова головного державного до Одеської
Віктора ревізора - інспектора відділу митниці ДФС
Андрійовича аналітичних заходів строком на 20 днів з
таб. № 500574 управління протидії корупції в 14.02.2017 по

митній сфері Головного 05.03.2017
управління внутрішньої
безпеки

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

Голова Р.М. Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
„ Київ 

” 0 ^  2 0 № __

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 10.02.2017 №55-к

У зв’язку із службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 10.02.2017 № 55-к «Про відрядження», 
а саме у пункті першому навпроти прізвища в.о. начальника відділу 
тематичних перевірок управління організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту Друцької Валентини Анатоліївни 
(таб. № 277822) термін: «строком на 14 днів з 12.02.2017 по 25.02.2017» 
замінити на «строком на 13 днів з 12.02.2017 по 24.02.2017».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Зломинога 272-4881
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

Д ^ » ________Ооі 20 / р. № 9  Ь ~

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 15.02.2017 
№ 89 «Про проведення службового розслідування»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення службового 
розслідування:

Бережняка
Олександра
Миколайовича
(таб.№202561)

Косинюк
Тетяну
Орестівну
(таб.№202564)

старшого слідчого з особливо 
важливих справ другого відділу 
процесуального контролю 
управління організації 
досудового розслідування 
Головного слідчого управління 
фінансових розслідувань 
Державної фіскальної служби 
України

старшого слідчого з особливо 
важливих справ другого відділу 
процесуального контролю 
управління організації 
досудового розслідування 
Головного слідчого управління 
фінансових розслідувань 
Державної фіскальної служби
України \

; :  ; ■ ■ ■:  > і -

до Головного управління 
Державної фіскальної 
служби у Миколаївській 
області строком 
на 6 шість діб 
з 27.02.2017 
по 04.03.2017

до Головного управління 
Державної фіскальної 
служби у Миколаївській 
області строком 
на 6 шість діб 
з 27.02.2017 
по 04.03.2017
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2. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем 
(Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної та 
статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до 
наказу ДФС від 07.10.2014 №168.

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

Бережняк 2813007



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

І / >■ 0 1 20//„ . №

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 22.02.2017 № 122 «Про проведення 
службового розслідування»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Корчинського 
Михайла 
Орестовича 
(таб. № 202757)

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

до Головного управління 
ДФС у Херсонській області 
м. Херсон
строком на 5 (п’ять ) діб з
28.02.2017 по 04.03.2017

Кулевського
Олега
Олександровича 
(таб. № 202390)

головного державного до Головного управління
інспектора відділу соціальної та ДФС у Херсонській області
аналітичної роботи управління м. Херсон
проходження служби в строком на 5 (п’ять ) діб з
податковій міліції та соціальної 28.02.2017 по 04.03.2017
роботи Департаменту кадрової
політики та роботи з
персоналом Державної
фіскальної служби України



2

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

Корчинський 590-48-53



1

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

№

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 23 дні 
з 02.03.2017 по 24.03.2017.

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

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

Г олова ! Р.М. Насіров



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

о*

Київ

20_/Ур. №

Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного
Ярослава
Ігоровича

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 01.03.2017 по 30.03.2017.

заступника начальника 
управління -  начальника відділу 
розробки профілів ризику 
управління профілювання 
митних ризиків Департаменту 
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС

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

Г олова Р.М. Насіров
\



/

НАКАЗ
Київ

« (7/ » 193 2о /£, № -ІСО - кі

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, 
19'.1.16, 19'.1.17, п.19*.1, 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:
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 чотирнадцять днів 
з 06.03.2017 по 19.03.2017

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

Мирза 272 44 74 V ,

РІМ-Насіров



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

'» 20 р. № У

Про відрядження

З метою участі в українсько-словацьких консультаціях з питань 
узгодження проекту Угоди між Україною та Словацькою Республікою про 
співробітництво під час здійснення контролю осіб, транспортних засобів і 
товарів у спільних пунктах пропуску (6-7 березня 2017 року, пункт пропуску 
«Ужгород-Вишнє-Нємецьке»)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Закарпатської митниці ДФС:

Г орячова Дмитра 
Олексійовича 
(таб. № 273746)

начальника управління оперативного 
реагування Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням

до пункту 
пропуску 
«Ужгород- 
Вишнє- 
Нємецьке» на 
4 дні з
05.03.2017 по
08.03.2017

Сущенка Сергія 
Володимировича 
(таб. № 219298)

//

заступника начальника відділу 
організації виконання митних 
формальностей у пунктах пропуску 
управління організації митного 
контролю Департаменту організації 
митного контролю

СіР ч\ і' 'ч - __ _

до пункту 
пропуску 
«Ужгород- 
Вишнє- 
Нємецьке» на 
4 дні з
05.03.2017 по
08.03.2017



2

Лук‘яненка Ігоря головного державного інспектора до пункту
Івановича відділу організації виконання митних пропуску
(таб. № 202623) формальностей у пунктах пропуску «Ужгород-

управління організації митного Вишнє-
контролю Департаменту організації Нємецьке» на
митного контролю 4 дні з

05.03.2017 по
08.03.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Білоус 247 27 03



НАКАЗ
Київ

“ ОЇ » 0 % 20 № • /? /-£ -

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. 19і.1.14, 
19і. 1.16, 19і. 1.17, п. 19і. 1, 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 чотирнадцять днів
з06.03.2017 по 19.03.2017

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

Мирза 274 44 72

г ч  , І/ /II < 1 
\ шII «•а

/

Р.М.Насіров



НАКАЗ
Київ

2<Д,. №. / # г - £ -

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до Львівської митниці ДФС (міжнародний пункт 
пропуску для автомобільного сполучення «Грушів-Будомєж») для участі у 
проведенні засідання Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної 
інфраструктури в рамках XIV засідання українсько-польської Міжурядової 
координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва:

Костову Оксану 
Вікторівну 
(таб.№ 215635)

Василенко Катерину
Василівну
(таб. № 267005)

Сущенка Сергія 
Володимировича 
(таб. №219298)

начальника управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту 
матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури 
головного державного 
інспектора відділу 
координації проектів 
міжнародної технічної 
допомоги та організації 
будівництва технічних 
систем митного контролю 
та розвитку 
інфраструктури 
Департаменту 
матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури 
заступника начальника 
відділу організації 
виконання митних 
формальностей у пунктах 
пропуску управління

\ '-і» \  / .(.У *• ■

до Львівської митниці 
ДФС строком на 3 дні 
з 09.03.2017 по
11.03.2017

до Львівської митниці 
ДФС строком на 3 дні 
з 09.03.2017 по
11.03.2017

до Львівської митниці 
ДФС строком на 3 дні
з 09.03.2017 п о _  
1 1 .0 3 .2 0 * 7 0 ^

ш ж/
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організації митного 
контролю Департаменту 
організації митного 
контролю

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

Підстава: Доповідна записка Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Держачої фіскальної служби 
України від 15.02.2017 № 223/99-99-03-04-04-2^/ / /

Загаєцька 247 26 43



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

« 0 - &  жґ/* . г

Про відрядження 
Сафонова Є.Г.

У зв’язку із службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Сафонова Євгена заступника директора 
Геннадійовича Департаменту -  начальника 
(таб. № 264898) управління організації митного

контролю Департаменту 
організації митного контролю 
Державної фіскальної служби 
України

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

М.В. Продан

Ш .

до Одеської митниці ДФС 
(м. Одеса) 
строком на ЗО днів 
з 10.03.2017 по 08.04.2017.



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою посилення заходів із протидії незаконному переміщенню 
товарів через митний кордон України

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Одеської митниці ДФС:

Мартинова
Сергія
Володимировича

Арутюняна
Анушавана
Альбертовича

Кравцова
Віктора
Андрійовича

заступника начальника 
Головного управління -  
начальника організаційного 
управління Головного 
управління внутрішньої 
безпеки
начальника відділу 
аналітичних заходів 
управління протидії корупції 
в митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

головного державного 
ревізора-інспектора відділу 
аналітичних заходів 
управління протидії корупції 
в митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017



Терьохіна
Михайла
Володимировича

Правоторова
Дмитра
Олександровича

Кустенка
Ігора
Олексійовича

Ярмака Романа 
Сергійовича

Камінського
Андрія
Анатолійовича

старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції 
в митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції 
в митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції 
в митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

головного державного 
інспектора відділу 
оперативного реагування та 
протидії контрабанді 
наркотиків та зброї 
управління оперативного 
реагування Департаменту 
організації протидії митним 
правопорушенням
головного державного 
інспектора сектору 
супроводження міжнародної 
транзитної системи 
управління організації 
контролю за переміщенням 
товарів Департаменту 
організації митного 
контролю

до Одеської митниці ДФС
строком на 10 днів
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017



Петришина
Вадима
Михайловича

Шершньова
Сергія
Сергійовича

Бондаренка
Олександра
Романовича

Степуленка
Мирослава
Олександровича

головного державного 
інспектора відділу контролю 
митної вартості управління 
митної вартості 
Департаменту 
адміністрування митних 
платежів

заступника начальника 
управління-начальника 
відділу оперативного 
супроводження технічних 
систем митного контролю 
управління технічних систем 
митного контролю та 
розвитку інфраструктури 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури
старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу швидкого реагування 
Головного міжрегіонального 
управління оперативного 
забезпечення зони 
проведення АТО (м. Київ, 
м. Краматорськ, 
м. Слов’янськ)
старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу матеріально- 
технічного забезпечення 
Головного міжрегіонального 
управління оперативного 
забезпечення зони 
проведення АТО (м. Київ, 
м. Краматорськ, 
м. Слов’янськ)

до Одеської митниці ДФС
строком на 10 днів
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 10 днів 
з 10.03.2017 по 19.03.2017



Горобця
Олександра
Миколайовича

старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу матеріально- 
технічного забезпечення 
Головного міжрегіонального 
управління оперативного 
забезпечення зони 
проведення АТО (м. Київ, 
м. Краматорськ, 
м. Слов’янськ)

до Одеської митниці ДФС
строком на 10 днів
з 10.03.2017 по 19.03.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

Про відрядження

Відповідно до пункту 4.2 наказу ДФС України від 16.01.2017 № 12 „Про 
організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників органів 
ДФС у 2017 році”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні тематичного 
короткотермінового семінару „Питання класифікації товарів”:

Мокреньова начальника управління
Володимира класифікації товарів
Олександровича Департаменту адміністрування
(таб. № 500524) митних платежів

до Харківської митниці 
ДФС (м. Харків) 
строком на 4 дні 
з 28.03.2017 по 31.03.2017

Коваля головного державного до Харківської митниці
Олександра інспектора відділу контролю ДФС (м. Харків)
Володимировича класифікації товарів управління строком на 4 дні
(таб. № 500527) класифікації товарів з 28.03.2017 по 31.03.2017

Департаменту адміністрування 
митних платежів

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) здійснити оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами видатків на відрядження.

В.о. Голови

Ярмоленко 247-34-84

М.В. Продан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

/З  » 20 У ~/р.
Київ

№ '115- £

Про відрядження

З метою забезпечення виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 13.03.2017 № 3 9  "Р-
НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Запорізької митниці ДФС 
(Запорізька область)

Курилова Віктора заступника начальника управління -  строком на 8 днів
Анатолійовича 
(таб. № 200907)

Бондаренка
Василя
Анатолійовича 
(таб. № 199138)

Запорожець 
Анастасію 
Богданівну 
(таб. № 201899)

начальника відділу застосування митних 
режимів управління митних режимів 
Департаменту організації митного 
контролю

з 14.03.2017 по
21.03.2017

в.о. начальника відділу обліку строком на 8 днів
вилученого митницями майна управління з 14.03.2017 по 
супроводження міжнародних проектів та 21.03.2017 
методології Департаменту фінансування, 
бухгалтерського обліку та звітності

головного державного інспектора відділу строком на 8 днів 
організації роботи територіальних 
органів по супроводженню митних 
спорів управління супроводження 
судових спорів Департаменту 
адміністративного оскарження та 
судового супроводження

з 14.03.2017 по 
21.03.2017

та звітності2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку 
(Стус В.В.) провести оплату витрат на відрядженню згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

В.о. Голови

Курилов 247 26 59 '-а :

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ
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Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від ОС?.03.2017 №2>'Ь-р 
„Про проведення кущового семінару-тренінгу”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні кущового 
семінару-тренінгу „Розвиток ефективних навичок відбору. Робота 
з компетенціями” працівників Департаменту кадрової політики та роботи 
з персоналом згідно з додатком, що додається.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) здійснити оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами видатків на відрядження.

В.о. Голови М.В. Продан

Бабаніна 2473492



Додаток 
до наказу ДФС 
від /у.03.2017 №

Працівники Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, які 
приймуть участь у проведенні кущового семінару-тренінгу „Розвиток ефективних

навичок відбору. Робота з компетенціями”

Пажитнову 
Тетяну 
Петрівну 
(таб. № 273800)

директора Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

до Г оловного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 1 день
17.03.2017

Старухіну 
Ольгу 
Іванівну 
(таб. № 255579)

Мельник 
Юлію 
Сергіївну 
(таб. № 199523)

начальника управління 
проходження служби в 
податковій міліції та соціальної 
роботи Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

ч

начальника управління 
організаційного розвитку 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 3 дні 
з 16.03.2017 по 18.03.2017

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 3 дні 
з 16.03.2017 по 18.03.2017

Бабаніну 
Юлію 
Валеріївну 
(таб. № 199863)

Бризицького 
Максима 
Олександровича 
(таб. №275251)

Дульську 
Ольгу 
Федорівну 
(таб. № 202379)

начальника відділу організації 
навчання та наукової діяльності 
управління організаційного 
розвитку Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

головного державного інспектора 
відділу добору та оцінки 
управління організаційного 
розвитку Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

головного державного інспектора 
відділу добору та оцінки 
управління організаційного 
розвитку Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 3 дні 
з 16.03.2017 по 18.03.2017

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 1 день
17.03.2017

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
(м. Львів) 
строком на 3 дні 
з 16.03.2017 по 18.03.2017

Директор Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом Т.П. Пажитнова



НАКАЗ
Київ
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби України від
14.03.2017 № 380/99-99-03-03-02-18 з метою проведення комісійного 
обстеження території місцевого пункту пропуску «Бронниця -  Унгурь», а 
також стану мостового переходу та наявної інфраструктури:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у обстеженні пункту пропуску:

Саченка виконувача обов’язків до Винницької
Анатолія Ілліча директора Департаменту митниці ДФС
(таб. № 266082) матеріального строком на 1 день

забезпечення та розвитку з 16.03.2017 
інфраструктури

2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити посадову особу ДФС службовим 
автотранспортом за маршрутом м. Київ -  пункт пропуску «Бронниця -  
Унгурь».

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кошторисних призначень.

В.о. Голови М.В. Продан
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НАКАЗ
Київ

<У № -І

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:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Іващенка
Сергія
Володимировича 
(таб. №218947)

Лосєя
Іллю
Миколайовича 
(таб. № 235034)

заступника начальника другого 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Г оловного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, підполковника
податкової міліції
старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ третього 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Головного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, капітана податкової 
міліції

до ГУ ДФС у 
Харківській області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Харківській області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року



Установа 
Едуарда 
Валерійовича 
(таб. № 202882)

Хоружого 
Костянтина 
Валерійовича 
(таб. №218948)

Горбовську 
Антоніну 
Володимирівну 
(таб. № 202728)

Калюжного 
Артема 
Валерійовича 
(таб. №202732)

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ другого 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Головного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, підполковника
податкової міліції
заступника начальника третього 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Головного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, полковника податкової 
міліції

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ другого 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Головного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, капітана податкової 
міліції
старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ другого 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Головного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, підполковника
податкової міліції

до ГУ ДФС у 
Харківській області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Запорізькій області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Запорізькій області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Донецькій області 
на 3 доби з
15.03.2017 року по
17.03.2017 року



Силенка старшого оперуповноваженого з до ГУ ДФС у
Ярослава особливо важливих справ третього Донецькій області
Анатолійовича відділу управління викриття на 3 доби з 
(таб. №242324) кримінальних правопорушень у 15.03.2017 року по

митній сфері Головного 17.03.2017 року 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, підполковника
податкової міліції

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

В.о. Голови М.В. Продан

Поліщук
5213979
5904888
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою забезпечення супроводження судової справи №804/3765/16 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у судовому засіданні до Дніпропетровського 
апеляційного адміністративного суду (м. Дніпро) посадових осіб Державної 
фіскальної служби України:

Павловича 
Михайловича 
(таб. № 199884)

Дмитра заступника начальника 
управління -  начальника 
відділу узагальнення 
судової практики
управління
супроводження судових 
спорів Департаменту 
адміністративного 
оскарження та судового 
супроводження__________

строком на 2 дні 
з 15.03.2017 по 16.03.2017

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

Павлович(010)6101



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ ” f e / y & i  20/Х . № / / 5 -  ̂

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України 
від -/£'03.2017 № {<f0 «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки

Чередниченка С.В. Головного державного ревізора- до зони діяльності 
таб. № 195907 інспектора відділу контролю за Херсонської

діяльністю у сфері боротьби з митниці ДФС
правопорушеннями управління строком на 7 днів 
організації внутрішніх перевірок з 19.03.2017 по 
Департаменту внутрішнього 25.03.2017 
аудиту

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) провести виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

Петров 590 27 72



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

2(Д .  № Ш6-Я-

Про відрядження

З метою виконання доручення Генеральної прокуратури України 
від 15.03.2017 №15/1/2-28786-17,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для виконання відповідного доручення:

Стовпця Старшого до Волинської,
Олександра оперуповноваженого з Львівської,
Олександровича особливо важливих справ Миколаївської
(таб. №204914) відділу оперативної розвідки Закарпатської,

Управління оперативного та Одеської області
забезпечення Головного строком на 8 діб
управління внутрішньої з 17.03.2017 по
безпеки 24.03.2017.

Биковського Старшого до Волинської,
Дениса оперуповноваженого з Львівської,
Вікторовича особливо важливих справ Миколаївської
(таб. №204909) відділу оперативної розвідки Закарпатської,

Управління оперативного та Одеської області
забезпечення Головного строком на 8 діб
управління внутрішньої з 17.03.2017 по
безпеки 24.03.2017.



Лисенка Старшого до Волинської,
Віктора оперуповноваженого з Львівської,
Федоровича особливо важливих справ Миколаївської
(таб. №261537) відділу оперативної розвідки Закарпатської,

Управління оперативного та Одеської області
забезпечення Головного строком на 8 діб
управління внутрішньої з 17.03.2017 по
безпеки 24.03.2017.

Резнікова Старшого до Волинської,
Олександра оперуповноваженого з Львівської,
Ігоровича особливо важливих справ Миколаївської
(таб. №204918) відділу оперативної розвідки Закарпатської,

Управління оперативного та Одеської області
забезпечення Головного строком на 8 діб
управління внутрішньої з 17.03.2017 по
безпеки 24.03.2017.

Г ерасименка Заступника начальника до Волинської,
Андрія відділу оперативно - Львівської,
Олександровича технічних заходів та Миколаївської
(таб. №260172) силового забезпечення Закарпатської,

Управління оперативного та Одеської області
забезпечення Головного строком на 8 діб
управління внутрішньої з 17.03.2017 по
безпеки 24.03.2017.

Невмержицького Старшого до Волинської,
Дмитра оперуповноваженого з Львівської,
Васильовича особливо важливих справ Миколаївської
(таб. №266818) відділу оперативно - Закарпатської,

технічних заходів та та Одеської області
силового забезпечення строком на 8 діб
Управління оперативного з 17.03.2017 по
забезпечення Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

24.03.2017.

Соловйова Олега Старшого до Волинської,
Валерійовича оперуповноваженого з Львівської,
(таб. № 266819) особливо важливих справ Миколаївської

відділу оперативно - Закарпатської,
технічних заходів та та Одеської області
силового забезпечення строком на 8 діб
Управління оперативного з 17.03.2017 по
забезпечення Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

24.



8. Яценко Вячеслава 
Костантиновича 
(таб.№ 266820)

9. Ляшевича 
Олексія 
Олексійовича 
(таб. № 275226)

10. Аліфанова Олега 
Володимировича 
(таб. № 266956)

11. Бобруса Михайла 
Петровича 
(таб. №267615)

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативно -  
технічних заходів та 
силового забезпечення 
Управління оперативного 
забезпечення Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Волинської, 
Львівської, 
Миколаївської 
Закарпатської, 
та Одеської області 
строком на 8 діб 
з 17.03.2017 по
24.03.2017.

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативних заходів 
протидії корупції у митній 
сфері Управління 
внутрішньої безпеки 
Головного управління ДФС 
у Київській області

до Волинської, 
Львівської, 
Миколаївської 
Закарпатської, 
та Одеської області 
строком на 8 діб 
з 17.03.2017 по
24.03.2017.

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативних заходів 
протидії корупції у 
податковій сфері 
Управління внутрішньої 
безпеки Головного 
управління ДФС у Київській 
області

до Волинської, 
Львівської, 
Миколаївської 
Закарпатської, 
та Одеської області 
строком на 8 діб 
з 17.03.2017 по
24.03.2017.

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативних заходів 
протидії корупції у 
податковій сфері 
Управління внутрішньої 
безпеки Головного 
управління ДФС у Київській 
області

до Волинської, 
Львівської, 
Миколаївської 
Закарпатської, 
та Одеської області 
строком на 8 діб
з 17.03.2017 по
24.03.2017.


