
і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

І-ЬЛ оІО  /г^ Київ

Про відрядження

З метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні 
№ 42016160690000084, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину, 
передбаченого ч.З ст. 368 КК України,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

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 З 
дні з 20.03.2017 по
22.03.2017

2. Овчиннікова 
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

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 З 
дні з 20.03.2017 по
22.03.2017

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.

В.о. Голови М.В. Продан

П
Маєвський 481-18-51



НАКАЗ
Київ

« /У  » 20 /-^р. № ^ & ________

Про відрядження

З метою запезпечення виконання вимог пункту 29 Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, а також Порядку знищення 
невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок акцизного податку, 
затвердженого наказом ДФС України від 15.09.15 № 693 «Про затвердження 
Порядку знищення невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок 
акцизного податку».

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у знищенні марок акцизного 
податку, які не можуть бути використаними через невідповідність нанесеної на 
них суми акцизного податку

ГДРІ сектору контролю за до Головних управлінь ДФС 
виробництвом та обігом України в Хмельницькій, 
марки акцизного податку Тернопільській, Івано-
Управління ліцензування та Франківській, Закарпатській 
контролю за обігом областях строком на дев’ять 
підакцизних товарів днів
Департаменту податків і з 03.04.2017 по 11.04.2017 
зборів з юридичних осіб (включно)
ДФС України

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

В.о. Голови

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Дорош 247 33 69

Бондаренко 
Валентину 
Дмитрівну 
(таб. № 200917)



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою запезпечення виконання вимог пункту 29 Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, а також Порядку знищення 
невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок акцизного податку, 
затвердженого наказом ДФС України від 15.09.15 № 693 «Про затвердження 
Порядку знищення невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок 
акцизного податку».

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у знищенні марок акцизного 
податку, які не можуть бути використаними через невідповідність нанесеної на 
них суми акцизного податку 
Дороша Сергія Завідувач сектору сектору 
Олександровича контролю за
(таб. № 199235) виробництвом та обігом 

марки акцизного податку 
Управління ліцензування 
та контролю за обігом 
підакцизних товарів
Департаменту податків і 
зборів з юридичних осіб 
ДФС України

управлінь ДФС 
в Сумській,
Кіровоградській, 

Львівській, 
Житомирській, 

Донецькій 
Дніпропетровській, Запорізькій 
областях строком на 
вісімнадцять днів 
з 21.03.2017 по 07.04.2017

до Головних
України
Полтавській,
Вінницькій,
Рівненській,
Черкаській,

(включно)
2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 

(Стус В.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень, /)ь урахуванням відкритих 
асигнувань на зазначені цілі.

М.В. ПроданВ.о. Голови

Дорош 247 33 69



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№ 'Щ - И -

Про відрядження

З метою запезпечення виконання вимог пункту 29 Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, а також Порядку знищення 
невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок акцизного податку, 
затвердженого наказом ДФС України від 15.09.15 № 693 «Про затвердження 
Порядку знищення невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок 
акцизного податку».

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у знищенні марок акцизного 
податку, які не можуть бути використаними через невідповідність нанесеної на 
них суми акцизного податку
Губу ГДРІ відділу ліцензування до Головного управління ДФС
Олександра Управління ліцензування та у Чернігівській області 
Івановича контролю за обігом строком на два дні

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.

(таб. №201884) підакцизних товарів з 23.03.2017 по 24.03.2017
Департаменту податків і (включно) 
зборів з юридичних осіб 
ДФС України

В.о. Голови М.В. Продан

г І
/

Дорош 247 33 69



НАКАЗ
. Київ

" Л і  » 20/X . №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

На виконання листа Генеральної прокуратури України від 09.02.2017 
№10/5/2-13 вих. 17 щодо прийняття участі у проведенні регіонального 
круглого столу «Транскордонна співпраця: проблеми та шляхи їх вирішення» 
який відбудеться 24.03.2017 року в місті Львові

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для прийняття участі:

Дави дюка 
Вадима 
Миколайовича 
(таб. №202724)

до міста Львів на З 
доби з 23.03.2017 
року по 25.03.2017 
року

заступника начальника Головного 
управління - начальника 
управління викриття кримінальних 
правопорушень у митній сфері 
Г оловного оперативного
управління Державної фіскальної 
служби України, полковника 
податкової міліції

заступника начальника відділу 
оперативного реагування та протидії 
контрабанді наркотиків і зброї 
управління оперативного реагування 
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням
Державної фіскальної служби 
України

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

Павловича
Олексія
Володимировича 
(таб. № 266816)

до міста Львів на З 
доби з 23.03.2017 
року по 25.03.2017 
року

В.о. Голови

Пипа
5213979

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«З Л  ” 20//р . __________

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Рівненської митниці ДФС, 
згідно із доповідною запискою Головного управління внутрішньої безпеки 
від 24.03.2017 № 759/99-99-22-02-01-18 щодо необхідності проведення 
спільних заходів митного контролю,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Блищака 
Богдана 
Мирославовича 
таб. № 195965

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

до Рівненської 
митниці ДФС 
строком на 8 днів з
27.03.2017 по
03.04.2017

2. Тарасенка 
Євгена 
Валерійовича 
таб. № 195966

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

до Рівненської 
митниці ДФС 
строком на 8 днів з
27.03.2017 по
03.04.2017

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.

М.В. ПроданВ.о.. Голови 

Тарасенко 481-18-61



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ -'У ” 0 20/^р. №

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 22.03.2017 № 45-р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Кузнецова
Андрія
Миколайовича 
(таб. № 202868)

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

до Головного управління 
ДФС у Волинській 
області м. Луцьк 
строком на 4 (чотири) 
доби з 29.03.2017 по
01.04.2017

Невмержицького головного державного ревізора- до Головного управління
Михайла 
Сергійовича 
(таб. № 206509)

інспектора відділу контролю за 
обігом підакцизних товарів 
управління ліцензування та 
організації контролю за обігом 
підакцизних товарів 
Департаменту податків і зборів 
з юридичних осіб

ДФС у Волинській 
області м. Луцьк 
строком на 4 (чотири) 
доби з 29.03.2017 по
01.04.2017

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

Кузнецов 590-27-92

\ М.В. Продан
-1



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ ” &3_____ 20 ^

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 09.03.2017 № 112-к

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 09.03.2017 № 112-к «Про відрядження 
Сафонова Є.Г.», а саме:

цифру «30» замінити цифрою «27»;

слова та цифри «з 10.03.2017 по 08.04.2017» замінити словами та 
цифрами «з 10.03.2017 по 28.03.2017, з $ .04.2017 по 08.04.2017.».

В.о. Голови М.В. Продан



НАКАЗ
Київ

“ ” 0ЇА М Ш  20//р . № ____________

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:
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 одинадцять днів
з28.03.2017 по 07.04.2017

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.

В.о. Голови М.В.Продан

Лінчевський 287 02 87



НАКАЗ
Київ

» і) Ш т е  20/ / Р. № __________ __

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. 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:
Чубаря Артема 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 28.03.2017 по 07.04.2017

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.

Костянтиновича 
(таб. № 201482)

В.о. Голови 

Лінчевський 247 33 69

\

М.В.Продан



НАКАЗ
л Київ

“ Л » ь Щ ^ и л , 20/ / „  №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 36, 41 КПК України та на виконання 
доручення прокурора відділу прокуратури Херсонської області про 
проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні 
№32016230000000100:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Крічфалуши
Сергія
Михайловича 
(таб. № 202731)

Лосєя
Іллю
Миколайовича 
(таб. № 235034)

Каранду 
Максима 
Сергійовича 
(таб. № 281920)

заступника начальника управління 
-  начальника другого відділу 
управління викриття кримінальних 
правопорушень у митній сфері 
Г оловного оперативного
управління Державної фіскальної 
служби України, полковника 
податкової міліції

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

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

до ГУ ДФС у 
Львівській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 

З доби зна
28.03.2017 року
30.03.2017 року

по



Тищенка
Івана
Олександровича 
(таб. №202735)

Силенка 
Ярослава 
Анатолійовича 
(таб. №242324)

Харіва 
Руслана 
Ігоровича 
(таб. №202879)

Швеця 
Володимира 
Володимировича 
(таб. №240324)

Калюжного 
Артема 
Валерійовича 
(таб. №202732)

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

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

начальника третього відділу 
управління викриття кримінальних 
правопорушень у митній сфері 
Г оловного оперативного
управління Державної фіскальної 
служби України, полковника 
податкової міліції

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

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року



Хоружого 
Костянтина 
Валерійовича 
(таб. №218948)

до ГУ ДФС у 
Волинській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

Поліщука 
Олексія 
Миколайовича 
(таб. №202734)

до ГУ ДФС у 
Львівській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

заступника начальника третього 
відділу управління викриття 
кримінальних правопорушень у 
митній сфері Г оловного 
оперативного управління
Державної фіскальної служби 
України, полковника податкової 
міліції

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

Г орбовську 
Антоніну 
Володимирівну 
(таб. № 202728)

до ГУ ДФС у 
Рівненській області 
на 3 доби з
28.03.2017 року по
30.03.2017 року

В.о. Голови М.В. Продан

Поліщук
5213979
5904888
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

№

Про відрядження

метою проведення слідчих дій у кримінальному провадженні
№ 42016160690000084, внесеному до 
передбаченого ч. З ст. 368 КК України,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

ЄРДР за ознаками злочину,

1. Арутюняна 
Анушавана 
Альбертовича 
таб. № 202473

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на 30 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

Правоторова
Дмитра
Олександровича 
таб. № 204926

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

Терьохіна старшого
Михайла оперуповноваженого з
Володимировича ОВС відділу оперативних 
таб. № 204933 заходів управління

протидії корупції в митній 
сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на ЗО 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на 30 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017



2

Блищака 
Богдана 
Мирославовича 
таб. № 195965

Тарасенка 
Євгена 
Валерійовича 
таб. № 195966

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на ЗО 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на 30 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

6.

7.

Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

Овчиннікова
Юрія

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

старшого
оперуповноваженого з 

Олександровича ОВС відділу аналітичних 
таб. № 264285 заходів управління

протидії корупції в митній 
сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на ЗО 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській, 
Донецькій, Запорізькій, 
Херсонській та Одеській 
областях строком на 30 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

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.

В.о. Голови М.В. Продан
У



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20 / /  X). № /5У - /<1-

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:

Петрашевича
Івана
Олександровича 
(таб. № 240329)

Заступника начальника 
другого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

До Волинської, Львівської 
та Рівненської областей, 
строком на 2 дні 
з 29.03.2017 по 30.03.2017

Шевченка
Ігоря
Петровича 
(таб. № 240327)

Заступника начальника 
першого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

До Волинської, Львівської 
та Рівненської областей, 
строком на 2 дні 
з 29.03.2017 по 30.03.2017

Балинця 
Олега 
Івановича 
(таб. № 240328)

Сухих
Ігоря
Володимировича 
(таб. № 266510)

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

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

До Волинської, Львівської 
та Рівненської областей, 
строком на 2 дні 
з 29.03.2017 по 30.03.2017

До Волинської, Львівської 
та Рівненської областей, 
строком на 2 дні 
з 29.03.2017 по 30.03.2017



2

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

М ай бор ода  2 4 7 3 6 9 2



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

ь і̂ иЛ 20 / -У р. № Ш

Про відрядження

і  м етою  проведення слідчих дій у крим інальном у провадж енні 
№  42016160690000084, внесеном у до ЄРДР за ознакам и злочину, 
передбаченого ч. З ст. 368 КК  У країни,

Н А К А ЗУ Ю :

1. В ідрядити у служ бових справах:

1. К олом ійця 
С ергія
М иколайовича 
таб. №  204922

заступника начальника 
відділу оперативних 
заходів управління 
протидії корупції в митній 
сфері Головного 
управління внутріш ньої 
безпеки

до Г У  Д Ф С у 
Д ніпропетровській , 
Д онецькій , Запорізькій, 
Х ерсонській  та О деській 
областях строком  на 30 
днів з 30.03.2017 по
28.04.2017

2. Д епартаменту ф інансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В .В .) забезпечити виплату кош тів на відрядж ення згідно з 
установленим и нормами в м еж ах кош торисних призначень з урахуванням  
відкритих асигнувань на зазначені цілі.

Гомолач 4811829



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ Л У  ” с?3 __20 7%: № '/У У -
Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного заступника начальника
Ярослава управління -  начальника відділу
Ігоровича 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.

і
М .В.ПроданВ.о. Голови

до Львівської митниці 
ДФС(м. Львів) 
строком на 30 днів 
з 03.04.2017 по 02.05.2017.



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

$ 0 » ___

Про відрядження

З метою участі у засіданні Робочої групи експертного рівня «Азія- 
Афганістан» із митних питань (4-7 квітня 2017 року, м. Одеса), яке 
організовується за підтримки Програми розвитку комерційного права 
(СІЛ)Р) Міністерства торгівлі США, з урахуванням листа-запрошення 
Американської торгової палати в Україні від 28.02.2017 № 17-89 
(вх. № 5014/6 від 02.03.2017)

1. Відрядити до м. Одеси:

Фоміну Єлизавету головного державного інспектора строком на 6 днів

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) взяти до уваги, що фінансування відрядження здійснюється за 
рахунок СІЛЗР.

НАКАЗУЮ:

Петрівну 
(таб. № 260706)

відділу взаємодії з митними з 03.04.2017 по 
органами іноземних держав 08.04.2017 
управління митних розслідувань 
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням

В.о. Голови М.В. Продан

и $ І

Фоміна 247 26 93



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

З Ю І Л  Київ №

Про відрядження

З метою виконання доручення Генеральної прокуратури України 
від 28.03.2017 № 17/1/3-28786-17/675вих-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 22 доби
управління внутрішньої з 31.03.2017 по
безпеки 21.04.2017.

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 22 доби
управління внутрішньої з 31.03.2017 по
безпеки 21.04.2017.

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

В.о. Голови

Биковський 2720390



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ 5 /  ” С8_____ 2о^р. №

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 28.03.2017 № 146-к

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 28.03.2017 № 146-к «Про внесення змін 
до наказу ДФС від 09.03.2017 № 112-к», а саме:

цифру «27» замінити цифрою «28»;

слова та цифри «з 01.04.2017 по 08.04.2017.» замінити словами та 
цифрами «з 31.03.2017 по 08.04.2017.».

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

а Ы т Ы  зо №
Київ

№ Щ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 22.03.2017 № 46 - р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Сумської митниці ДФС 
(Сумська 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 
5 днів
з 10.04.2017 
по
14.04.2017

Погорілого 
Олега Юрійовича 
(таб. № 266117)

Старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу розслідувань управління 
організаційного забезпечення службових 
розслідувань та перевірок Головного 
управління внутрішньої безпеки

Строком на 
5 днів
з 10.04.2017 
по
14.04.2017

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.

і Д.Г.Л



2

Контроль за виконанням наказу залишаю за со^бю. 

В.о. Голови
М.В. Продан

Жилін 2725998



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ 0 5  » к А ' т м  з о /Л  №

Про відрядження

З метою запезпечення виконання вимог пункту 29 Положення про 
виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, а також Порядку знищення 
невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок акцизного податку, 
затвердженого наказом ДФС України від 15.09.15 № 693 «Про затвердження 
Порядку знищення невикористаних непошкоджених та пошкоджених марок 
акцизного податку».

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у знищенні марок акцизного 
податку, які не можуть бути використаними через невідповідність нанесеної на 
них суми акцизного податку
Губу ГДРІ відділу ліцензування до Головних управлінь ДФС
Олександра Управління ліцензування та України у Миколаївській та 
Івановича контролю за обігом Херсонській областях строком
(таб. №201884) підакцизних товарів начотирідні

Департаменту податків і з 04.04.2017 по 07.04.2017 
зборів з юридичних осіб (включно)
ДФС України

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.

В.о. Голови М.В. Продан



1

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ

20/ А № / £ 3  -/ь

Про відрядження 
Сафонова Є.Г.

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Сафонова Євгена 
Г еннадійовича 
(таб. № 264898)

до Одеської митниці ДФС 
(м. Одеса) 
строком на ЗО днів 
з 10.04.2017 по 09.05.2017.

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 відрядукення згідно з установленими 
нормами відрядних видатків.

В.о. Голови М.В. Продан



НАКАЗ
, Київ

“ / /  »Ц Ы м и Л  го -̂Тр. № __

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

Для забезпечення належного виконання заходів відповідно до наказу ДФС 
від 28.03.2017 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності митниць 
Державної фіскальної служби України» та плану-завдання від 18.01.2017 № 2

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. № 241742)

Макарука Ігоря 
Анатолійовича 
(таб. № 201901)

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

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

головного державного інспектора 
відділу інформаційно - аналітичної 
роботи Управління оперативного 
реагування Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням 

• ї ї  ‘ГГП !

до Закарпатської, 
Львівської та Волинської 
митниць ДФС строком на 
12 діб з 18.04.2017 по
29.04.2017

до Закарпатської, 
Львівської та Волинської 
митниць ДФС строком на 
12 діб з 18.04.2017 по
29.04.2017

до Закарпатської, 
Львівської та Волинської 
митниць ДФС строком на 
12 діб з 18.04.2017 по 
29.04.2017



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

Столпаков 247-26-94



/V

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

В  г М г и и л  ІО /У - Київ

Про відрядження 
Панчука С.Є.

У зв ’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Панчука Сергія першого заступника начальника до Львівської митниці 
Євгеновича Рівненської митниці ДФС ДФС (м. Львів)
(таб. № 282056) строком на ЗО днів

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

з 13.04.2017 по 12.05.2017.

В.о. Голови М.В. Продан



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«'0  » КЛії ҐМ 20 /  ̂ р. №

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 12.04.2017 № 599/99-99-03-03-04-25 з метою проведення 
представниками ШІ «Тебодін Україна» оцінки реалізації шести 
великомасштабних інфраструктурних проектів в рамках Програм 
прикордонного співробітництва Європейського Інструменту Сусідства та 
Партнерства, що реалізуються в пунктах пропуску в зоні діяльності 
Чернівецької митниці ДФС, Закарпатської митниці ДФС та Львівської 
митниці ДФС:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у обстеженні пунктів пропуску:

Радченко 
Інну Антонівну 
(таб. № 200336)

головного державного 
інспектора відділу 
координації проектів 
міжнародної технічної 
допомоги та організації 
будівництва управління 
технічних систем 
митного контролю та 
розвитку 
інфраструктури 
Департаменту 
матеріального 
забезпечення та 
розвитку 
інфраструктури

до Чернівецької митниці 
ДФС строком на 3 дні 
з 17.04.2017 
по 19.04.2017



2

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

Василенко 247 27 40



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«/ 3 » с 20 / -Ур. №

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю та вжиттям заходів, наведених у 
службовій записці УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області від 18.04.2017 
№ 12678/07-16-22-02-08, щодо надання допомоги в організації роботи з питань 
контролю виконання посадовими особами Закарпатської митниці ДФС своїх 
службових обов’язків,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для надання допомоги в організації 
роботи УВБ ГУ ДФС у Закарпатській області:

1. Трубку 
Миколу 
Вячеславовича 
таб. № 265984

старшого оперуповноваженого 
з ОВС відділу оперативних 
заходів управління протидії 
корупції в податковій сфері 
ГУВБ

до ГУ ДФС у 
Закарпатській області 
строком на 24 дня з
19.04.2017 по
12.05.2017

Тівоненка
Юрія
Г еннадійовича 
таб. № 500575

головного державного
ревізора-інспектора відділу 
запобігання корупційних
ризиків організаційного
управління ГУВБ

до ГУ ДФС у 
Закарпатській області 
строком на 24 дня з
19.04.2017 по
12.05.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Тівоненко 3225



г

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Вінницької, Волинської, 
Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Київської, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Чернівецької, 
Київської міської митниць ДФС, згідно із наказом ДФС від 10.04.2017 № 248,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1.

Тишківського 
В’ячеслава 
Тадеушовича 
таб. № 055072

Начальник управління 
протидії корупції в митній 
сфері Головного управління 
внутрішньої безпеки 
керівник Групи

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

2. Ярового 
Олександра 
В оло димировича 
таб. № 202785

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

до Вінницької, 
Волинської, 
Житомирської, 
Закарпатської, 
Запорізької, Київської, 
Львівської, 
Миколаївської, 
Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької, 
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017



2

3. Арутюняна 
Анушавана 
Альбертовича 
таб. № 202473

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

4. Коломійця
Сергія
Миколайовича 
таб. № 204922

заступник начальника відділу 
оперативних заходів 
управління протидії корупції в 
митній сфері Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

5. Тарасенка 
Євгена 
Валерійовича 
таб. № 195966

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

6. Кустенка
Ігоря
Олексійовича 
таб. № 204924

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
СумськоуХерсонської,

Ж ^ ф к о ї ,



з

Київської МІСЬКОЇ 

митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

7. Блищака 
Богдана 
Мирославовича 
таб. № 195965

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

8 . Кравцова 
Віктора 
Андрійовича 
таб. № 500574

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

9. Вєлікородного
Євгена
Олександровича 
таб. № 200901

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

10. Овчиннікова
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівські,
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управління внутрішньої 
безпеки

Миколаївської, 
Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

11. Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

12. 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 Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017

13. Г омолача 
Миколу 
Миколайовича 
таб. № 204920

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

до Вінницької,
Волинської,
Житомирської,
Закарпатської,
Запорізької, Київської,
Львівської,
Миколаївської,
Одеської, Рівненської,
Сумської, Херсонської,
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 27 днів з 19.04.2017 
по 15.05.2017



5

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.

В.о. Голови М.В. Продан

Кустенко 481-18-53



НАКАЗ
Київ

« >У » кїбііиі/.ії 20-/У р . №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження 
Шашенкова Я.О.

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Шашенкова
Ярослава
Олеговича

Директора Регуляторно- 
правового департаменту 
Державної фіскальної служби 
України

до Головного управління 
ДФС в Чернівецькій області 
(м. Чернівці,
вул. Героїв Майдану, 200А) 
строком на 3 календарні 
дні з 20 по 22.04.2017

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

Казанецька 247-34-65



л

І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Х О  ги сип Ц01% Київ

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 06.04.2017 № 163-к

У зв ’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 06.04.2017 № 163-к «Про відрядження 
Сафонова С.Г.», а саме:

цифру «30» замінити цифрою «19»;

дату «09.05.2017» замінити датою «28.04.201,7».

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

А О  к Л л ч и л  % / ) №  Шь

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.

до Одеської митниці ДФС 
(м. Одеса) 
строком на ЗО днів 
з 03.05.2017 по 01.06.2017.

В.о. Голови М.В. Продан



НАКАЗ
і а /  Київ

« І Р » и и  / п и л  м ІГг, к,
" \

Про відрядження

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

З метою забезпечення участь у проведенні навчального курсу з 
протидії контрабандній діяльності з використанням комерційного 
залізничного транспорту, який заплановано провести з 24 по 28 квітня 2017 
року на базі Закарпатської митниці ДФС, та відповідно до доповідної записки 
Департаменту організації роботи Служби від 18.04.2017 № 1306/99-99-01-02- 
01-18 щодо участі посадових осіб ДФС у навчальному курсі,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні навчального курсу:

Семеновича С.К. головного державного інспектора до м. Ужгород, 
таб. № 202704 відділу оперативного реагування та строком на 7 днів,

протидії контрабанді наркотиків і з 23.04.2017 по 
зброї управління оперативного 29.04.2017 
реагування Департаменту
організації протидії митним 
правопорушенням

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Стус В.В.) забезпечити оплату проїзду за маршрутом Київ -  Ужгород та у 
зворотному напрямку, прийняти до уваги, що оплата проживання та добових, 
здійснюється за рахунок Програми з експортцфго контролю та безпеки кордонів.

В.о. Голови М.В. Продан

Семенович 247 26 98



НАКАЗ
л  л Київ

“Д і ” 20/М>. №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою проведення слідчо-оперативних заходів у кримінальному 
провадженні від 19.10.2016 № 42016000000002943, розпочатому за ч. 1 ст. 204 
КК України

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні слідчо-оперативних заходів:

Щербину 
Володимира 
Станіславовича 
(таб. №195993)

старшого оперуповноваженого 
з ОВС відділу протидії 
незаконному обігу підакцизних 
товарів Головного оперативного 
управління

до Житомирської області, 
строком на 2 дні 
з 21.04.2017 по 22.04.2017

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

Щербина 247-3534



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20/ ^ .  № Ю

Про відрядження

З метою виконання доручення Генеральної прокуратури України від
24.04.2017 № 04/2/4-19465-15 щодо проведення слідчо-оперативних заходів у 
кримінальному провадженні від 15.04.2015 № 42015000000000717, розпочатому 
за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 204, ст. 227 та ч. 2 ст. 364 КК України,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні слідчо-оперативних заходів:

Щербину 
Володимира 
Станіславовича 
(таб. №195993)

Г аврилюка 
Олександра 
Анатолійовича 
(таб. №204936)

старшого оперуповноваженого 
з ОВС відділу протидії 
незаконному обігу підакцизних 
товарів Головного оперативного 
управління

старшого оперуповноваженого 
з ОВС відділу протидії 
незаконному обігу підакцизних 
товарів Головного оперативного 
управління

до Харківської області, 
строком на 6 днів 
з 24.04.2017 по 29.04.2017

до Харківської області, 
строком на 6 днів 
з 24.04.2017 по 29.04.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Щербина 247-3534



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ а ? / ” 20 /Л>- № /с.

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 40,41 КПК України та на виконання 
доручення слідчого СУФР ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві на 
проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 
№32017100050000024

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Вітера 
Володимира 
Олеговича 
(таб. №283229)

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

до міста Одеса на 2 
доби з 25.04.2017 
року по 26.04.2017 
року

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

Пила
5213979



НАКАЗ
Київ

“ ” СіЧ 2о\Уп. №

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження Бабаніної Ю.В.

З метою участі у Робочій групі з проведення оцінки стану 
Регіонального навчального центру Всесвітньої митної організації (далі -  
ВМО), що функціонує на базі Департаменту спеціалізованої підготовки та 
кінологічного забезпечення ДФС (м. Хмельницький), за участі Джованні 
Гаета, технічного офіцера, відповідального за розвиток персоналу 
секретаріату ВМО

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Департаменту спеціалізованої 
підготовки та кінологічного забезпечення ДФС (м. Хмельницький) строком 
на 1 день 26.04.2017 року Бабаніну Юлію Валеріївну, начальника відділу 
організації навчання та наукової діяльності управління організаційного 
розвитку Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом ДФС 
(таб. № 199863).

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

Підстава: доповідна записка від 25.04.2017 №7^3/99-99-04-05-01-25.

В.о. Голови М.В. Продан
І у

Ярмоленко 247-34-84



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20-̂ Жр. № /3 # -

Про відрядження

На виконання доповідної записки 
матеріального забезпечення та розвитку

в. о. директора 
інфраструктури

Департаменту 
Саченка А.І.

від 25.04.2017 № 659/99-99-03-03-01-25, 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах

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

Шершиньова 
Сергія 
Сергійовича 
(таб. № 201384)

Тол очка Вадима 
Сергійовича 
(таб. № 199362)

Рубця Романа 
Вікторовича 
(таб. № 261745)

Начальника відділу 
експрес-реагування 
управління проактивного 
аналізу Департаменту 
моніторингу доходів та 
обліково-звітних систем

Головного державного 
ревізора-інспектора 
відділу експрес-реагування 
управління проактивного 
аналізу Департаменту 
моніторингу доходів та 
обліково-звітних систем

До Чернігівської митниці 
ДФС,
строком на 1 день
26.04.2017

До Чернігівської митниці 
ДФС,
строком на 1 день
26.04.2017

До Чернігівської митниці 
ДФС,
строком на 1 день
26.04.2017



Шевченка Руслана Головного державного
Григоровича інспектора відділу
(таб. № 216497) оперативного супроводженняоперативного супроводження строком на 1 день 

технічних систем митного 26.04.2017технічних систем митного 
контролю управління 
технічних систем митного 
контролю та розвитку 
інфраструктури Департаменту 
матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури

2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити вказаних посадових осіб 
службовим транспортом для перевезення за маршрутом: Київ -  МАПП «Нові- 
Яриловичі» -  Київ.

3. Начальнику Чернігівської митниці ДФС (Шавлак О.В.) забезпечити 
необхідне супроводження та створити належні умови для роботи 
відряджених посадових осіб.

4. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з установленими нормами 
відрядних видатків.

В.о. Голови М.В. Продай

Шевченко 590 27 63



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

к Л х п і І М . київ
Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного заступника начальника
Ярослава управління -  начальника відділу
Ігоровича розробки профілів ризику
(таб. № 282545) управління профілювання

митних ризиків Департаменту 
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС

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

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 04.05.2017 по 02.06.2017.

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
” с Ь і  Ґ І і М  20/Л .

Київ
сЬІПіШ  20 /У л. № Ао О':£

Про відрядження

Відповідно до 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 Чернігівської митниці ДФС:

Коваленко А В головного державного ревізора- до Чернігівської

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

інспектора відділу внутрішнього 
аудиту Департаменту
внутрішнього аудиту

Департаменту
області терміном на 19 
днів (з 15.05.2017 по 
02.06.2017)

В.о. Голови М.В. Продан

//

Коваленко 2473558



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

“ Ар » сбс’шсир 20//п

Про відрядження

НАКАЗ
Київ

№ $  О!1

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

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення аудиту ефективності 
виконання процедур, пов’язаних з організацією та митним контролем в 
пунктах пропуску для водного та повітряного сполучення:

Куца Ю.М. 
(таб. №254901)

заступника директора
департаменту -  начальника 
відділу внутрішнього аудиту 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

до Одеської області, 
терміном на 11 днів (з
17.05.2017 по
27.05.2017)

Сєргєєнко С.М. 
(таб. №199905)

головного державного ревізора- 
інспектора відділу внутрішнього 
аудиту Департаменту
внутрішнього аудиту

до Одеської області, 
терміном на 14 днів (з
14.05.2017 по
27.05.2017)

Міщенко О.С. головного державного ревізора- до Одеської області, 
(таб. №199906) інспектора відділу внутрішнього терміном на 14 днів (з

аудиту Департаменту 14.05.2017 по
внутрішнього аудиту 27.05.2017)

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

В.о. Голови М.В. Продан
V» < \  V 4 : :  ̂ •' ' ,

Сєргєєнко 247-3353 сЮ(/


