
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю, для забезпечення безпеки 
працівників Державної фіскальної служби України під час виконання завдань 
в зоні проведення АТО,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Петрашевича
Івана
Олександровича 
(таб. № 240329)

Балинця 
Олега 
Івановича 
(таб. № 240328)

Заступника начальника 
другого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

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

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 днів 
з 04.05.2017 по 01.06.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 днів 
з 04.05.2017 по 01.06.2017

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

Майбррода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

Київ X »  і ю д - / с

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19'.1.16, 19і.1.17, п. 19іЛ, 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 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 сімнадцять днів 
з 03.05.2017 по 19.05.2017

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

В.о Голови М.В. Продан
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Про відрядження

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

НАКАЗУЮ:

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

інспектора області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на сімнадцять днів 
з 03.05.2017 по 19.05.2017

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

М.В. Продан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

ЛР»К,ІІ 20 / У р. № JOS'

Про відрядження

На виконання доручення В.о. Голови ДФС Продана М.В. до доповідної 
записки від 20.04.2017 № 376/99-99-02-01-25,

НАКАЗУЮ:

1. Направити у службових справах:

Гвоздінського В.І. 
(таб. № 1338211)

Ратошнюка А.П. 
(таб. № 239313)

Галкіна Е.Ю. 
(таб. № 199270)

Директора Департаменту 
охорони державної таємниці, 
технічного та
криптографічного захисту 
інформації ДФС

головного державного
інспектора режимно-
секретного відділу
Департаменту охорони
державної таємниці,
технічного та
криптографічного захисту 
інформації ДФС

головного державного
інспектора відділу
забезпечення технічного
захисту інформації та 
контролю Департаменту
охорони державної таємниці, 
технічного та
криптографічного захисту 
інформації ДФС

до ГУ ДФС у Кіровоградській 
області та Кіровоградської 
митниці ДФС, м. Кропивницький, 
строком на 5 днів з 10.05.2017 по
14.05.2017 (перевірка стану ОДТ).

до ГУ ДФС у Кіровоградській 
області та Кіровоградської 
митниці ДФС, м. Кропивницький, 
строком на 5 днів з 10.05.2017 по
14.05.2017 (перевірка стану ОДТ).

до ГУ ДФС у Кіровоградській 
області та Кіровоградської 
митниці ДФС, м. Кропивницький, 
строком на 5 днів з 10.05.2017 по
14.05.2017 (перевірка стану ОДТ).



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

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

2

В.о. Голови М.В. Продан

Ратошнюк 590-2755



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
- Київ

о /л .  № я с ?  -  £-
Про відрядження

З метою участі у зустрічі експертів митних та прикордонних органів 
України та Республіки Польща

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Волинської митниці ДФС:

Мусієнка 
Володимира 
Ігоровича 
(таб № 204836)

Сущенка Сергія 
В олодимировича 
(таб. № 219298)

Івашковича 
Олександра 
Михайловича 
(таб. № 200368)

Саченка 
Анатолія Ілліча 
(таб.№ 266082)

начальника управління 
митного контролю -  

відділу організації 
митних формальностей 

організації митного

заступника 
організації 
начальника 
виконання 
Департаменту 
контролю
заступника начальника відділу 
організації виконання митних 
формальностей у пунктах пропуску 
управління організації митного 
контролю Департаменту організації 
митного контролю
заступника директора Департаменту -  
начальник управління проектування та 
розробки інформаційних систем 
Департаменту ІТ

строком на З 
календарних дні 
з 11.05.2017 по
13.05.2017

строком на З 
календарних дні 
з 11.05.2017 по
13.05.2017

строком на З 
календарних дні 
з 11.05.2017 по
13.05.2017

в.о. директора Департаменту строком на З 
матеріального забезпечення та календарних дні 
розвитку інфраструктури з 11.05.2017 по

13.05.2017

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



3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити автотранспортом за маршрутом 
Київ — с. Старовойтове (Любомильський р-н, Волинська обл.) та у 
зворотньому напрямку.

Підстава: Доповідна записка Департаменту організації митного контролю 
від 04.05.2017 № 1130/99-99-18-01-02-18.

В.о. Голови М.В. Продан

Шкапенко 247 27 81
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НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

З метою виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 27.04.2017 № 321 «Про проведення комплексної перевірки»

НАКАЗУЮ:

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

Горячко Світлану 
Олександрівну 
(таб. № 199229)

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

строком на 18 днів 
з 10.05.2017 по
27.05.2017

Гаєвського Олексія головного державного ревізора- строком на 18 днів 
Анатолійовича 
(таб. № 199117)

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. №241742)

інспектора відділу тематичних 
перевірок управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України

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

з 10.05.2017 по 
27.05.2017

строком на 10 днів 
з 10.05.2017 по
19.05.2017



2

Ганжу Сергія 
Олександровича 
(таб. № 199903)

Жиліна Віктора 
Володимировича 
(таб. № 500607)

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

головного державного ревізора- 
інспектора відділу розслідувань 
управління організаційного
забезпечення службових розслідувань 
та перевірок Головного управління 
внутрішньої безпеки Державної 
фіскальної служби України

строком на 14 днів 
з 14.05.2017 по
27.05.2017

строком на 4 дня 
з 16.05.2017 по
19.05.2017

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

Розовик 272 45 07



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

№ с

Про відрядження

З метою забезпечення участь представників ДФС у проведенні 
III Міжнародних змагань кінологічних команд Україна 2017 (далі -  
Міжнародні змагання), що відбудуться у період з 10 по 12 травня 2017 року 
на базі Тернопільської митниці ДФС, та відповідно до доповідної записки 
Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС 
від 17.02.2017 № 128/93-93-41 стосовно проведення Міжнародних змагань,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для забезпечення участі у проведенні змагань:
Сівіріна О.М. в.о. директора Департаменту до м. Тернопіль,
таб. №204849 організації протидії митним строком на 4 дні,

правопорушенням з 10.05.2017 по
13.05.2017

Семеновича С.К. 
таб. № 202704

до м. Тернопіль, 
строком на 4 дні, 
з 10.05.2017 по 
13.05.2017

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

2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити визначених посадових осіб ДФС 
службовим транспортом для перевезення за маршрутом Київ — Тернопіль та у 
зворотному напрямку.

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

В.о. Голови

Семенович 247 26 98

У :--Л М.В. Продан

УУ,-г



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ '/£' ” -̂уЬСсЛ̂ -Сс£ 20 № <£ '  /С-

Про відрядження

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

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Г натюка 
Олега
Миколайовича 
(таб. № 258127)

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

До Тернопільської області, 
строком 2 дні 
з 10.05.2017 по 11.05.2017

Савченка 
Андрія 
Андрійовича 
(таб. № 258126)

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

До Тернопільської області, 
строком 2 дні 
з 10.05.2017 по 11.05.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат ц4 відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків/?

В.о. Голови М.В. Продан

у
Майборода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 40,41 КПК України та на виконання 
доручення старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідувань 
кримінальних проваджень Г оловного слідчого управління фінансових 
розслідувань ДФС на проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному 
провадженні № 32017000000000008

НАКАЗУЮ:
1. Відрядити для проведення заходів:

Хоружого 
Костянтина 
Валерійовича 
(таб. №218948)

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

до міста Одеса на 4 
дні з 10.05.2017 
року по 13.05.2017 
року

Тищенка
Івана
Олександровича 
(таб. №202735)

до міста Одеса на 4 
дні з 10.05.2017 
року по 13.05.2017 
року

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

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук В.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних вид#гкі{Г в межах кошторисних 
призначень. \

В.о. Голови

Тарапата 247 34 39 
Ткаченко 281 30 46

\
*г Іы і
У  І спец

I ПОЛІ

і М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

У /
НАІСАЗ

Київ

№

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 за виконанням 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. Тівоненка головного державного до ГУ ДФС у
Юрія ревізора-інспектора відділу Закарпатській області
Геннадійовича запобігання корупційних строком на 35 днів з

таб. № 500575 ризиків організаційного 13.05.2017 по
управління ГУВБ 16.06.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(І.В. Боднарчук) 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
- Та '*/ ■

У  Х у й */ П га
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

« //  » і'К ІШ  ї ї р.
Київ

№

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю та з метою перевірки стану службової 
діяльності слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській 
області,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення службової перевірки до
м.Житомира:

Абакумова заступника начальника до м.Житомира, строком на
Бориса першого відділу 6 днів з 15.05.2017 по
Олеговича процесуального контролю 20.05.2017
(таб. № 202565) управління організації 

досудового розслідування 
Головного слідчого 
управління фінансових 
розслідувань Державної 
фіскальної служби 
України

Хмелевського старшого слідчого з до м.Житомира, строком на
Гліба особливо важливих справ 6 днів з 15.05.2017 по
Володимировича першого відділу 20.05.2017
(таб. № 209474) процесуального контролю 

управління організації 
досудового розслідування 
Головного слідчого 
управління фінансових 
розслідувань 
Державної фіскальної 
служби України



2

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.

В.о. Голови М.В. Продан

Хмелевський 5904873



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/А. / пА Сі £ /< <.) л і І'/А Київ

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 20.04.2017 № 184-к

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 20.04.2017 № 184-к «Про відрядження 
Сафонова С.Г.» а саме:

цифру «30» замінити цифрою «12»;

дату «01.06.2017» замінити датою «14.05^2017».

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 15.05.2017 № 760/99-99-03-03-04-25 з метою проведення 
комісійного обстеження території місцевого пункту пропуску 
«Бронниця-Унгурь» та наявної інфраструктури:

1. Відрядити для участі у обстеженні пункту пропуску:

систем митного контролю 
та розвитку інфраструктури 
Департаменту 
матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури

2. Доручити Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та 
звітності провести оплату витрат на відрядження згідно з установленими 
нормами в межах кошторисних призначень. /

Київ

НАКАЗУЮ:

Г ерасименко 
Наталію 
Миколаївну 
(таб. № 201454)

заступника начальника до Ві нницької
управління -  начальника митниці ДФС
відділу координації строком на 1 день
проектів міжнародної з 16.05.2017
технічної допомоги та
організації будівництва
управління технічних

В.о. Голови М.В. Продан

\
Загаєцька 247 26 43



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

-/Г т/іпіи^е ІОІУ- Київ

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 41 КПК України та на виконання 
доручення Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС про 
проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному провадженні 
№32017100110000012:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Устинова 
Едуарда 
Валерійовича 
(таб. № 202882)

Швеця 
Володимира 
Володимировича 
(таб. №240324)

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

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 
Запорізькій, 
Дніпропетровській 
та Кіровоградській 
областей на 15 діб з
02.06.2017 року по
16.06.2017 року

до ГУ ДФС у 
Запорізькій, 
Дніпропетровській 
та Кіровоградській 
областей на 15 діб з
02.06.2017 року по
16.06.2017 року

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

В.о. Голови 

Устинов 3144

о М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

КиІв №

Про відрядження

З метою участі в українсько-молдовських переговорах з питань 
узгодження проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Молдова про співробітництво під час здійснення спільного 
контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському 
державному кордоні (1 8 -1 9  травня 2017 року, м. Одеса)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Одеської митниці ДФС:

Бикалюка 
Володимира 
Степановича 
(таб. № 253428)

заступника начальника управління -  
начальника відділу оперативного 
реагування та протидії контрабанді 
наркотиків та зброї управління 
оперативного реагування 
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням

до м. Одеси 
на 4 дні з
17.05.2017 по
20.05.2017

Лук‘яненка Ігоря 
Івановича 
(таб. № 202623)

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

до м. Одеси 
на 4 дні з
17.05.2017 по
20.05.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

ї?» т і & І Ї Ш іь
Київ

№

Про відрядження

На виконання листа Управління внутрішньої безпеки Головного 
управління ДФС у Луганській області від 16.05.2017 №291/8/12-32-22-13 та 
доручення прокуратури Луганської області від 15.05.2017 №17/1-425 вих-17 з 
метою проведення психофізіологічного опитування з використанням 
поліграфа працівників територіальних підрозділів Головного управління 
ДФС у Луганській області,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Дзюнзенка 
Володимира 
Юрійовича 
таб. № 202787

начальника відділу 
психометричного і 
поліграфічного тестування та 
контролю службової етики 
управління організаційного 
забезпечення службових 
розслідувань та перевірок 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Головного 
управління ДФС у 
Луганській області ( 
м. Сєвєродонецьк) 
строком на 6 днів з
21.05.2017 по
26.05.2017

2. Гарагаля 
Валерія 
Михайловича 
таб. № 269276

старшого оперуповноваженого 
з особливо важливих справ 
відділу психометричного і 
поліграфічного тестування та 
контролю службової етики 
управління організаційного 
забезпечення службових 
розслідувань та перевірок 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Головного 
управління ДФС у 
Луганській області ( 
м. Сєвєродонецьк) 
строком на 6 днів з
21.05.2017 по
26.05.2017



2

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

В.о. Голови М.В. Продан

Гарагаль 247 35 26



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

“ 20//р .

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 „Проблемні питання адміністрування митних 
платежів“” .

Данченко 
Аліна 
Вікторівна 
(таб. № 202546)

Зубко
Тетяна
Олександрівна 
(таб. № 202547)

Ткачук 
Людмила 
Олександрівна 
(таб. № 204840)

Директора Департаменту 
адміністрування митних 
платежів

Заступника директора 
Департаменту -  начальника 
управління адміністрування 
митних платежів Департаменту 
адміністрування митних 
платежів

головного державного 
інспектора відділу методології 
та розгляду звернень 
Управління адміністрування 
митних платежів Департаменту 
адміністрування митних 
платежів

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

до Закарпатської митниці 
ДФС (м. Ужгород) 
строком на 5 днів 
з 28.05.2017 по 01.06.2017

до Закарпатської митниці 
ДФС (м. Ужгород) 
строком на 5 днів 
з 28.05.2017 по 01.06.2017

до Закарпатської митниці 
ДФС (м. Ужгород) 
строком на 5 днів 
з 28.05.2017 по 01.06.2017

В.о. Голови

Ярмоленко 247-34-84

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“■/У» гкЛ а б ш  ть/я,. №

Про відрядження

Для забезпечення належного виконання заходів відповідно до наказу ДФС від
15.05.2017 № 354 «Про проведення заходів у зонах діяльності митниць Державної 
фіскальної служби України».

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Ярмака 
Романа 
Сергійовича 
(таб. № 205836)

Павлишена Олега 
В олодимировича 
(таб. №213729)

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

до Вінницької, Волинської, 
Житомирської, Закарпатської, 
Запорізької, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, 
Рівненської, Сумської, 
Херсонської, Чернівецької, 
митниць ДФС строком на ЗО 
днів з 22.05.2017 по 20.06.2017

до Вінницької, Волинської, 
Житомирської,Закарпатської, 
Запорізької, Львівської, 
Миколаївської, Одеської, 
Рівненської, Сумської, 
Херсонської, Чернівецької, 
митниць ДФС строком на 12 
днів з 22.05.2017 по 02.06.2017

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

В.о. Голови



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 28.04.2017 № 203-к

У зв’язку з службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 28.04.2017 № 203-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 
Костянтиновича 
(таб. № 201482)

Заступника
начальника
відділу

до Вінницької області, Волинської області, 
Житомирської області, Івано-Франківської 
області, Київської області, Кіровоградської 
області Львівської області, Полтавської 
області, Рівненської області, Сумської 
області, Тернопільської області, Харківської 
області, Хмельницької області, Черкаської 
області, Чернівецької області, Чернігівської 
області строком на двадцять чотири дні 
з 03.05.2017 по ^105.2017»

В.о. Голови М.В. Продан

Невмержицький 247 33 69



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 28.04.2017 № 204-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 28.04.2017 № 204-к «Про відрядження», 
а саме викласти пункт 1 наказової частини у такій редакції:

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

інспектора області Львівської області, Полтавської 
області, Рівненської області, Сумської 
області, Тернопільської області, Харківської 
області, Хмельницької області, Черкаської 
області, Чернівецької області, Чернігівської 
області строком на двадцять чотири дні 
з 03.05.2017 по 26.05.2017»

В.о. Голови

Невмержицький 247 33 69

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/У  тка£ілі Шв № с13/-^

Про відрядження 
працівників

З метою участі у тематичній перевірці Львівської митниці ДФС 
відповідно до розпорядження ДФС від 19.05.2017 №

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Цимбал Ірину 
Вікторівну 
(таб. № 205835)

Даниленко Аллу 
Валентинівну 
(таб. № 199510)

заступника начальника управління 
-  начальника відділу проходження 
служби в податковій міліції 
управління проходження служби в 
податковій міліції та соціальної 
роботи Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом 
Державної фіскальної служби 
України

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

до Львівської 
митниці ДФС 
(м. Львів) 
строком на 5 днів 
з 22.05.2017 по
27.05.2017

до Львівської 
митниці ДФС 
(м. Львів) 
строком на 5 днів 
з 22.05.2017 по
27.05.2017



Піддубняка 
Артура 
Вікторовича 
(таб. № 200865)

головного державного 
інспектора відділу організації 
роботи територіальних органів 
по супроводженню митних 
спорів управління 
супроводження судових спорів 
Департаменту адміністративного 
оскарження та судового 
супроводження Державної 
фіскальної служби України

до Львівської 
митниці ДФС 
(м. Львів) 
строком на 5 днів 
з 22.05.2017 по
27.05.2017

Г амолю 
Маріанну 
Вікторівну 
(таб. № 242525)

головного державного 
інспектора відділу 
організаційно- аналітичної 
роботи Регуляторно - правового 
Департаменту Державної 
фіскальної служби України

до Львівської 
митниці ДФС 
(м. Львів) 
строком на 5 днів 
з 22.05.2017 по 
27.05.2017.

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

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

ЛЯ. ОС Київ №  і і  % '  /

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 15.05.2017 № 354,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1 .

Тишківського 
В’ячеслава 
Тадеушовича 
таб. № 055072

начальника 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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

2. Ярового 
Олександра 
Володимировича 
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 30 днів з 22.05.2017 
по 2р.06.2017
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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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

6 . Кустенка
Ігоря
Олексійовича 
таб. № 204924

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

б е з п е к и

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

/Сумської, Херсонської, 
Чернівецької,



з

Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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, 

Львівської,
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управління внутрішньої 
безпеки

Миколаївської, 
Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької, 
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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 30 днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

14. Терьохіна
Михайла

старшого
оперуповноваженого з

^0 Вінницької, 
Волинської,
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Володимировича 
таб. № 204933

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

Житомирської, 
Закарпатської, 
Запорізької, Київської, 
Львівської, 
Миколаївської, 
Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на ЗО днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

15. Копіцу Сергія 
Володимировича 
таб. № 283607

старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу аналітичних заходів 
управління протидії корупції в 
податковій 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 ЗО днів з 22.05.2017 
по 20.06.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Кустенко 481-18-53



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

” пфгЖгж 20 Р. № Л З Ц- К-

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Боднарчук Ірину 
Вікторівну 
(таб. № 266358)

Івашковича 
Олександра 
Михайловича 
(таб. № 200368)

В. о. директора
Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку 
та звітності -  головного 
бухгалтера

Заступника директора 
Департаменту -
начальника управління 
проектування та
розробки інформаційних 
систем Департаменту 
інформаційних 
технологій

До Чернігівської митниці 
ДФС (м. Чернігів), строком 
1 день 24.05.2017;

до Житомирської митниці 
ДФС (м. Житомир) строком 
1 день 26.05.2017

До Чернігівської митниці 
ДФС (м. Чернігів), строком 
1 день 24.05.2017;

до Житомирської митниці 
ДФС (м. Житомир) строком 
1 день 26.05.2017

Горобей Людмилу 
Анатоліївну 
(таб. №201324)

Заступника начальника 
управління -  начальника 
відділу фінансового 
супроводження в рамках 
міжнародного 
співробітництва та 
методології управління 
супроводження

До Чернігівської митниці 
ДФС (м. Чернігів), строком 
1 день 24.05.2017;

митниці 
строком

до Житомирської 
ДФС (м. Житомир) 
1 день 26 7?
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міжнародних проектів та 
методології 
Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку 
та звітності

Бондаренка
Василя
Анатолійовича 
(таб. № 199138)

В.о. начальника відділу 
обліку вилученого
митницями майна
управління 
супроводження 
міжнародних проектів та 
методології 
Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку 
та звітності

До Чернігівської митниці 
ДФС (м. Чернігів), строком 
1 день 24.05.2017;

до Житомирської митниці 
ДФС (м. Житомир) строком 
1 день 26.05.2017

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

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
(Саченко А.І.) забезпечити представників ДФС автотранспортом для здійснення 
виїздів.

Контроль за виконанням цього наказу залишг#6 за собою.

В.о. Голови М.В. Продан

Горобей 247-81-48



“ ДА  ” уиАг&бМщ  /%.

І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

З метою участі у зустрічі експертів митних та прикордонних органів 
України та Республіки Молдова та з метою набуття досвіду з організації та 
здійснення митного контролю в пунктах пропуску «Кучурган -  
Первомайськ», «Маяки -  Паланка -  Удобне», практичного ознайомлення з 
організацією служби у спільному пункті пропуску «Россошани — Брічень»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Чернівецької митниці ДФС:

Сафонова Заступника директора Департаменту - строком на З
Євгена начальника управління організації календарних дні
Геннадійовича митного контролю Департаменту з 24.05.2017 по
(таб. № 264898) організації митного контролю 26.05.2017

Сущенка Сергія заступника начальника відділу строком на З
Володимировича організації виконання митних календарних дні
(таб. № 219298) формальностей у пунктах пропуску з 24.05.2017 по

управління організації митного 26.05.2017 
контролю Департаменту організації 
митного контролю



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

Підстава: Доповідна записка Департаменту організації митного контролю 
від 23.05.2017 № 1265/99-99-18-01-02-18. 4

В.о. Голови М.В. Продан

Шкапенко 247 27 81



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
- Київ

« І Г  » і х ^ а і Ш го/^р. № І Н О  - І І

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)

до Дніпропетровської 
митниці ДФС строком на
4 доби з 25.05.2017 по
28.05.2017

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

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

Макарука Ігоря 
Анатолійовича 
(таб. № 201901)

до Дніпропетровської 
митниці ДФС строком на
4 доби з 25.05.2017 по
28.05.2017

/

В.о. Голови
{ V

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

“*Й _” ІЬІ:20 /7^.

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від 23.05.2017 № 73-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 
(Боднарчук І.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 Д^05.2017 № М3

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 в Одеській області 
(м. Одеса) 
строком на 1 день
30.05.2017

Максимову 
Анну 
Сергіївну 
(таб. № 202256)

Оліщука 
Віталія 
Вікторовича 
(таб. № 199518)

Костюченко
Ольгу
Володимирівну 
(таб. № 282546)

заступника начальника відділу 
роботи з персоналом митниць 
управління роботи з керівним 
складом територіальних органів 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

головного державного інспектора 
відділу кадрового адміністування 
управління роботи з керівним 
складом територіальних органів 
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 в Одеській області 
(м. Одеса) 
строком на 3 дні 
з 29.05.2017 по 31.05.2017

до Головного управління 
ДФС в Одеській області 
(м. Одеса) 
строком на 3 дні 
з 29.05.2017 по 31.05.2017

до Головного управління 
ДФС в Одеській області 
(м. Одеса) 
строком на 3 дні 
з 29.05.2017 по 31.05.2017



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
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Про внесення змін 
до наказу ДФС 
від 19.05.2017 № 231-к

У зв’язку із службовою необхідністю,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до п.1 наказу Державної фіскальної служби України 
від 19.05.2017 № 231-к "Про відрядження працівників", а саме слова та цифри 
"строком на 5 днів" замінити словами та цифрами "строком на 6 днів", слов^ 
"організаційно-аналітичної" замінити словами "інформаційно-аналітичної".

В.о. Голови М.В. Продам

Гончаренко 2472746



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
. /? КИЇБ

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 ефективності 
виконання процедур, пов’язаних з організацією та митним контролем в 
пунктах пропуску для водного та повітряного сполучення, із щоденним 
поверненням:

Куца Ю.М. 
(таб. №254901)

Міщенко О.С. 
(таб. №199906)

заступника директора
департаменту -  начальника 
відділу внутрішнього аудиту 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

головного державного ревізора- 
інспектора відділу внутрішнього 
аудиту Департаменту
внутрішнього аудиту

до м. Бориспіль, 
терміном на 11 днів 
(з 30.05.2017 по
09.06.2017)

до м. Бориспіль, 
терміном на 11 днів 
(з 30.05.2017 по
09.06.2017)

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

В.о. Голови М.В. Продан

Міщенко 247-3558



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

0  & О І Ї

Про відрядження
Київ №

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, пЛ9і. 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», листа 
Київської міської прокуратури від 25.05.2017 № 77-2018 вих 17,

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, наступних 
представників відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
Лінчевського головного до Вінницької області, Волинської області, 
Олександра державного Житомирської області, Черкаської області,
Валерійовича ревізора- Чернівецької області, Чернігівської області 
(таб. № 205375) інспектора строком на чотири дні

з 30.05.2017 по 02.06.2017
Невмержицького 
Михайла 
Сергійовича 
(таб. № 206509)

головного
державного
ревізора-
інспектора

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

В.о. Голови М.В. Продан

Невмержицький 247 33 69



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№ М У

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю, для забезпечення безпеки 
працівників Державної фіскальної служби України під час виконання завдань 
в зоні проведення АТО,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:
Петрашевича Заступника начальника

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

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

Івана 
Олександровича 
(таб. № 240329)
Балинця 
Олега 
Івановича 
(таб. № 240328)

Г натюка 
Олега
Миколайовича 
(таб. №258127)

Савченка 
Андрія 
Андрійовича 
(таб. №258126)

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 10 днів 
з 02.06.2017 по 11.06.2017
До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 10 днів 
з 02.06.2017 по 11.06.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 днів 
з 06.06.2017 по 04.07.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 днів 
з 06.06.2017 по 04.07.2017

В.о. Голови М.В. Продан

Майборода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Р і  в ш  Ю І У Київ № £ $ 9 - £

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 26.05.2017 № 78-р 
«Про проведення підсумкових занять із професійної підготовки 
працівників оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань 
ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС 
за 2016-2017 навчальний рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Лихолата
Сергія
Олександровича 
(таб. № 267466)

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

до Головного управління 
ДФС у Закарпатській 
області м. Ужгород,
Головного управління ДФС 
в Івано-Франківській 
області
м. Івано-Франківськ 
строком на 7 (сім) діб з
11.06.2017 по 17.06.2017

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

В.о. Голови

Лихолат 247-81-21

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Чек й  1 0 / / Київ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 26.05.2017 № 78-р 
«Про проведення підсумкових занять із професійної підготовки 
працівників оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань 
ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС 
за 2016-2017 навчальний рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Бегебу 
Миколу 
Анатолійовича 
(таб. № 280300)

головного державного до Головного управління
інспектора відділу проходження ДФС у Дніпропетровській

області м. Дніпро, 
строком на 4 (чотири) доби 
3 06.06.2017 по 09.06.2017

служби в податковій міліції 
управління проходження 
служби в податковій міліції та 
соціальної роботи 
Департаменту кадрової 
політики та роботи з 
персоналом Державної 
фіскальної служби України

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

В.о. Голови М.В. Продан

Лихолат 247-81-21



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Ої '-сс/ і

Про відрядження

Київ

На виконання розпорядження ДФС від 26.05.2017 № 78-р 
«Про проведення підсумкових занять із професійної підготовки 
працівників оперативних та слідчих підрозділів фінансових розслідувань 
ГУ ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС 
за 2016-2017 навчальний рік»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Кулевського
Олега
Олександровича 
(таб. № 202390)

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

до Головного управління 
ДФС у Волинській області 
м. Луцьк, Головного 
управління ДФС у 
Житомирській області 
м. Житомир, Головного 
управління ДФС у 
Рівненській області 
м. Рівне.
строком на 5 (п’ять) діб з
06.06.2017 по 10.06.2017

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

В.о. Голови

Лихолат 247-81-21



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою забезпечення участі представника ДФС у першому засіданні 
україно-польської Комісії з питань запобігання та протидії правопорушенням 
під час перетинання україно-польського державного кордону (далі -  
Комісія), що відбудеться 06 червня 2017 року у пункті пропуску для 
автомобільного сполучення «Устилуг-Зосин» Волинської митниці ДФС, та 
відповідно до листа Адміністрації Державної прикордонної служби України 
від 02.06.2017 № 0.23-4889/0/6-17 про участь у засіданні,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для забезпечення участі у засіданні Комісії:
Постоюка О.О. головного державного інспектора до м. Устилуг,
таб. № 199364 відділу провадження у справах про Волинська обл.

ПМП управління митних розслідувань строком на 3 дні,
Департаменту організації протидії з 05.06.2017 по
митним правопорушенням 07.06.2017

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

Постоюк 247 26 41



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

С  сі & >&  Київ №

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 19і.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:

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

інспектора області Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
3 06.06.2017 по 23.06.2017

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Р Л  і о і ¥

Н А К А З

Київ

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 19і. 1.17, п.191.1, 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 
Костянитиновича 
(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 вісімнадцять днів 
з 06.06.2017 по 23.06.2017

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

М.В. Продан

у



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв’язку зі службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного 
Ярослава 
Ігоровича 
(таб. № 282545)

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

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 06.06.2017 по 05.07.2017.

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

В.о. Голови М.В. Продан


