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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

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:

Пилипенка Старшого оперуповноваженого 
Олексія з особливо важливих справ першого
Ю рійовича відділу управління оперативного 
(таб. № 285358) документування 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.

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 6 днів з 
06.06.2017 по 11.06.2017

В.о. Голови М.В. Продан

Потапенко 2478141



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

_________

Про відрядження

На виконання доповідної записки в.о. Голови ДФС Продана М.В. від
02.06.2017 № 1382/99-99-22-06-18 щодо проведення підсумкових занять із 
професійної підготовки працівників підрозділів внутрішньої безпеки головних 
управлінь в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС у 
2016 - 2017 навчальному році,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Ольшевського Начальника управління до Головного управління
Вячеслава оперативного забезпечення ДФС у Житомирській
Володимировича Головного управління області м. Житомир,
(таб. № 237771) внутрішньої безпеки Державної строком на 2 (дві) доби з

фіскальної служби України 06.06.2017 по 07.06.2017,
Головного управління ДФС 
у Хмельницькій області 
м. Хмельницький 
строком на 2 (дві) доби з
08.06.2017 по 09.06.2017

Г ерасименка 
Андрія
Олександровича 
(таб. № 260172)

Заступника начальника відділу до Головного управління
оперативно-технічних заходів ДФС у Одеській області
та силового забезпечення м. Одеса,
управління оперативного строком на 2 (дві) доби з
забезпечення Головного 06.06.2017 по 07.06.2017 
управління внутрішньої безпеки 
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 межа^кошторисних призначень.

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«<

Про відрядження

З метою проведення міжвідомчих консультацій за участі представників 
зовнішньополітичних, прикордонних та митних органів України та Республіки 
Молдова, а також Місії Європейської Комісії з надання допомоги у питаннях 
кордону в Україні та Республіці Молдова

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, 
окрім витрат на транспортування (авіа переліт), яке фінансується за рахунок 
приймаючої сторони, до міста призначення та у зворотному напрямі

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Одеса:

Василенка 
Олексія 
Леонідовича 
(таб. № 262767)

директора Департаменту Строком на
організації митного 1 календарний день
контролю Державної 08.06.2017
фіскальної служби України

Сущенка
Сергія
Володимировича 
(таб. № 219298)

заступника
відділу
виконання
формальностей у пунктах 
пропуску управління
організації митного
контролю Департаменту 
організації митного
контролю Державної
фіскальної служби України

начальника Строком на 
організації 1 календарний день

митних 08.06.2017

/



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

Відповідно до листів Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні 
від 31.05.2017 (вх. ДФС від 02.06.2017 № 15192/5), Департаменту 
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС від 19.05.2017 
№ 466/93-93-41 та пункту 2.25 Плану підвищення рівня професійної 
компетенції працівників органів ДФС на 2017 рік, затвердженого наказом ДФС 
від 16.01.2017 № 12 “Про організацію підвищення рівня професійної 
компетентності працівників органів ДФС у 2017 році”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у навчальному семінарі з ідентифікації товарів 
подвійного використання з 11.06.2017 по 16.06.2017, який відбудеться у 
місті Хмельницький:

Дмитренка 
Олександра 
Михайловича 
(таб. № 199506 )

Завідуючого сектору контролю за 
переміщенням товарів військового

та подвійного 
управління заходів 
регулювання ЗЕД 
організації митного 

контролю Державної фіскальної 
служби України

призначення
використання
нетарифного
Департаменту

до
м. Хмельницький 
строком на 6 днів 
з 11.06.2017 по
16.06.2017

2. Фінансування відрядження (проживання та добові) здійснюється за 
рахунок Програми ЕХВ8 (США).



3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) відповідно до пункту 6 наказу ДФС від 16.01.2017 № 12 
забезпечити виплату коштів на транспортні витрати, пов’язані з поїздкою 
згідно з установленими нормами видатків на відрядження.

Підстава: доповідна записка Департаменту організації митного 
контролю від 07.06.2017 № 1407/99-99-1 8^03-0^5-18.

В.о. Голови М.В. Продан

Власенко 247 26 47
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Про відрядження

З метою участі у проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні 
№ 3201605000000046,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні слідчих дій:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Об’єдкова Ігора 
Володимировича 
(таб. № 265318)

головного державного 
ревізора-інспектора відділу 
протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів Головного 
оперативного управління

до Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 21 день 
з 10.06.2017 по 30.06.2017

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

Гаврилкж 247-3534
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

о і О / Київ №

Про відрядження

Відповідно до розпорядження Державної фіскальної служби України 
від 07.06.2017 №85-р «Про проведення семінару»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у семінарі:

Боднарчук І.В. в.о. директора до Київської області,
(таб. №266358) Департаменту м. Ірпінь, Університет

фінансування, державної фіскальної
бухгалтерського обліку та служби України на
звітності -  головного 2 дні з 14.06.2017 по
бухгалтера 15.06.2017

Баннікову В.Ю. 
(таб. №201653)

начальника відділу оплати 
праці управління 
бухгалтерського обліку та 
звітності Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на
2 дні з 14.06.2017 по
15.06.2017

Хаустову Н.О. 
(таб. №199127)

начальника управління 
супроводження 
міжнародних проектів та 
методології

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на



2

Ніколаєнко О.М, 
(таб. №201443)

Медведську Л.Й, 
(таб. №269294)

Г оробей Л. А. 
(таб. №201324)

Нестеренко В.С 
(таб. №220565)

Департаменту 2 дні з 14.06.2017 по
фінансування, 15.06.2017
бухгалтерського обліку та 
звітності

начальника відділу 
фінансової звітності 
управління
бухгалтерського обліку та 
звітності Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на
2 дні з 14.06.2017 по
15.06.2017

заступник директора 
Департаменту - начальник 
управління бюджетування 
та методології 
Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на
2 дні з 14.06.2017 по
15.06.2017

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

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на
2 дні з 14.06.2017 по
15.06.2017

головного державного 
інспектора відділу оплати 
праці управління 
бухгалтерського обліку та 
звітності Департаменту 
фінансування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності

до Київської області, 
м. Ірпінь, Університет 
державної фіскальної 
служби України на
2 дні з 14.06.2017 по
15.06.2017



з

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

3. На час відрядження Боднарчук І.В. виконання обов’язків директора 
Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності -  головного 
бухгалтера покласти на начальника управління бухгалтерського обліку та 
звітності Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
Циганову О.Г.

4. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (А.М.Рахуба) забезпечити представників ДФС 
автотранспортом для здійснення виїздів.

Контроль за виконанням цього наказу зальйпаю за собою.

В.о. Голови І ; / 'У у ч
/  ^ \

\ , \  * ...... '/

Нестеренко 272-62-64



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою знищення марок акцизного податку, які пошкоджені у процесі 
виробництва та повернуті суб’єктами господарювання,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до Головного управління ДФС у Харківській області
і V 'шишенні марок акцизного податку, які пошкоджені у процесі

для
участі у знищенні 
виробництва:

Дороша
Сергія
Олександровича 
(таб. № 199235)

Г аврилюка 
Олександра 
Анатолійович 
(таб. № 204936)

Завідувача сектором контролю 
за виробництвом та обігом 
марок акцизного податку

Старшого оперуповноваженого з 
ОВС відділу протидії незаконному 
обігу підакцизних товарів 
Г оловного оперативного
управління

до Головного 
управління ДФС у 
Харківській області 
строком на 2 дні 
15.06.2017- 16.06.2017 

до Головного 
управління ДФС у 
Харківській області 
строком на 2 дні
15.06.2017 -16.06.2017

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

ДЛП \

Дорош 272-06-39



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/У чиім Лот? т  № ЛУ-й

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 24.04.2016 № 60-р,

НАКАЗУЮ:

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

Погорілого 
Олега Юрійовича 
(таб.№  266117)

Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
відділу розслідувань управління 4 дні з
організаційного забезпечення службових 20.06.2017
розслідувань та перевірок Головного по
управління внутрішньої безпеки 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 М.В. Продан

Погорілий 2473621



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

“  * Ж - и
Про відрядження

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 
№1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», 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.19‘.1, ст. 19і 
Податкового кодексу України, наказу ДПА України від 12.12.2006 № 771, наказу 
ДФС України від 03.11.2014 №239 «Про організацію роботи», наказу ДФС України 
від 14.08.2015 № 606 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, марок акцизного податку, 
пломбування місць можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, а 
також у разі необхідності проведення інвентаризації підакцизних товарів та марок 
акцизного податку, наступного представника відділу контролю за обігом підакцизних 
товарів управління ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних 
товарів Департаменту податків і зборів з юридичних осіб:

Ванденко
Івана
Миколайовича 
(таб.№ 260717)

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

Рівненської області, Тернопільської області, 
Сумської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Чернівецької області, 
строком на вісім днів з 15.06.2017 по 22.06.2017 
року.

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

В.о. Голови

Лінчевський 287 02 87

, \л' _̂___
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НАМІА К А ЗВ Ь І|

М.В.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

« / у » 2(# Р, ъ & У б - С

Про відрядження

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 
№1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок 
акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», 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.191.1, ст. 19і 
Податкового кодексу України, наказу ДПА України від 12.12.2006 № 771, наказу 
ДФС України від 03.11.2014 №239 «Про організацію роботи», наказу ДФС України 
від 14.08.2015 № 606 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, марок акцизного податку, 
пломбування місць можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, а 
також у разі необхідності проведення інвентаризації підакцизних товарів та марок 
акцизного податку, 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 Волинської області, Вінницької області, 
державного Житомирської області, Івано-Франківської 
ревізора- області, Київської області,Кіровоградської
інспектора області Львівської області, Полтавської області, 

Рівненської області, Тернопільської області, 
Сумської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Чернівецької області, 
строком на шістнадцять днів з 15.06.2017 по
30.06.2017 року.

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

В.о. Голови

Лінчевський 287 02 87
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

З метою проведення заходів з вирішення питань щодо оснащення 
міжнародних пунктів пропуску автомобільного сполучення через державний 
кордон України сучасними технічними системами та засобами митного 
контролю та розвитку інфраструктури, відповідно до доповідної записки 
від 16.06.2017 № 970/99-99-03-03-25,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Волинської, Закарпатської та 
Львівської митниць ДФС:

Медведську заступника директора до Волинської, ,
Ларису Департаменту фінансування, Закарпатської та
Йосипівну бухгалтерського обліку та Львівської митниць

звітності -  начальника 
управління бюджетування та 
методології

ДФС строком на 5 
днів з 19.06.2017 по
23.06.2017

Смірнова
Ігоря
Васильовича

начальника управління до Волинської,
телекомунікацій Департаменту Закарпатської та 
інформаційних технологій Львівської митниць

ДФС строком на 5 
днів з 19.06.2017 по
23.06.2017

Мусієнко
Володимира
Ігоровича

заступника начальника до Волинської,
управління -  начальника Закарпатської та
відділу організації виконання Львівської митниць
митних формальностей у ДФС строком на 5
пунктах пропуску управління днів з 19.06.2017 по
організації митного контролю 23.06.2017 
Департаменту організації
митного контролю

\



о

Перепелицю
Миколу
Олександровича

Прокопенко
Олександра
Петровича

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

провідного інженера відділу 
експлуатації майна управління 
матеріального забезпечення, 
закупівель та експлуатації 
майна Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури

до Волинської, 
Закарпатської та 
Львівської митниць 
ДФС строком на 5 
днів з 19.06.2017 по
23.06.2017

до Волинської, 
Закарпатської та 
Львівської митниць 
ДФС строком на 5 
днів з 19.06.2017 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 п озн ачен ь

/  ........ /Л, І;
В.о. Голови
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М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

№ Ш -  £

НАКАЗ
Київ

/■ 20 № з.

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 19.06.2017 № 428 «Про проведення 
службового розслідування»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Г убського 
Володимира 
Вікторовича 
(таб. № 240325)

заступника начальника штабу -  до Головного управління
начальника відділу зонального 
контролю штабу Головного 
оперативного управління 
Державної фіскальної служби 
України

ДФС у Миколаївській 
області м. Миколаїв 
строком на 4 (чотири) днів з
21.06.2017 по 24.06.2017

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 Миколаївській 
області м. Миколаїв 
строком на 4 (чотири) днів з
21.06.2017 по 24.06.2017

Кулевського
Олега
Олександровича 
(таб. № 202390)

до Головного управлінняголовного державного 
інспектора відділу соціальної та ДФС у Миколаївській 
аналітичної роботи управління області м. Миколаїв 
проходження служби в 
податковій міліції та соціальної 
роботи Департаменту кадрової 
політики та роботи з 
персоналом Державної 
фіскальної служби України

строком на 4 (чотири) днів з 
21.06.2017 по 24.06.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

/ '' \члЛ
і

N ..

Корчинський 590-48-53



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Уе&кїЛ. Л/Л&  Київ №  ДхРЛ-/С-/
Про внесення змін до п. 1 наказу
ДФС „Про відрядження” від 22.05.2017 № 233-к

У зв’язку із службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до підпунктів 6, 8, 14 пункту 1 наказу ДФС „Про 
відрядження” від 22.05.2017 № 233-к та викласти їх у наступній редакції:
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 Одеської митниць 
ДФС строком на 3 дні з 
24.05.2017 по 26.05.2017

8. Кравцова 
Віктора 
Андрійовича 
таб. № 500574

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

до Одеської митниці ДФС 
строком на 13 днів з
23.05.2017 по 04.06.2017 
та до Чернівецької 
митниць ДФС строком на 
9 днів з 12.06.2017 по
20.06.2017

14. Терьохіна 
Михайла 
Володимировича 
таб. № 204933

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

до Одеської митниці ДФС 
строком на 13 днів з
23.05.2017 по 04.06.2017 
та до Чернівецької 
митниць ДФС строком на 
9 днів з 12.06.2017 по
20.06.2017

В.о. Голови

Кустенко 481-18-53

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

2о/т^р. №

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю та вжиттям заходів, відповідно до 
доручення Генеральної прокуратури України від 20.06.2017 № 21/2-7520-16,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для виконання дій, пов’язаних з 
виконанням доручення Генеральної прокуратури України від 20.06.2017 
№21/2-7520-16:

Петренка старшого оперуповноваженого до ГУ ДФС у
Руслана з ОВС відділу оперативних Дніпропетровській
Васильовича заходів управління протидії області строком на 2
таб. № 265983 корупції в податковій сфері дня з 21.06.2017 по

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

ГУВБ 22.06.2017

В.о. Голови і М.В. Продан
\

Тівоненко 3225



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

З метою участі у 28-мому засіданні Консультативної ради Місії 
Європейського Союзу з надання допомоги в питаннях кордону в Україні та 
Республіці Молдова (ЕЦВАМ)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Одеса

Василенка 
Олексія 
Леонідовича 
(таб № 262767)

Директора Департаменту організації 
митного контролю Державної 
фіскальної служби України

строком на 2 
календарних дні 
з 26.06.2017 по
27.06.2017

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, окрім витрат на транспортування та проживання, які 
фінансуються за рахунок приймаючої сторони.

3. На період відрядження виконання обов’язків директора 
Департаменту організації митного контролю покласти на Сафонова Євгена 
Геннадійовича -  заступника директора Департаменту організації митного 
контролю -  начальника управління організації митного контролю.

Підстава: лист Міністерства закордонних справ України від 29.05.2017 
№ 311/21-404-909, доповідна записка Департаменту^ організації митного контролю 
від 19.06.2017 № 1497/99-99-18-01-02-18.

В.о. Голови М.В. Продан

Шкапенко 247 27 81



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

І о г ї  київ № і£ 6 _  -  ^

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017
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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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

6. Кустенка
Ігоря
Олексійовича 
таб. № 204924

старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
відділу оперативних заходів 
управління протидії корупції в 
митній сфері Головного 
управління внутрішньої ^ /7 /  
безпеки С і ь Л /

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

’ Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької,



з

Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

10. Овчиннікова
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

старшого
оперуповноваженого з ОВС 
відділу аналітичних заходів 
управління протидії корупції в- 
митній сфері Головного (До - •/}

до Вінницької, 
Волинської, 
Житомирської, 
Закарпатської, 

/Запорізької, Київської, 
Львівської,



4

управління внутрішньої 
безпеки

Миколаївської, 
Одеської, Рівненської, 
Сумської, Херсонської, 
Чернівецької,
Київської міської 
митниць ДФС строком 
на 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017
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14. Терьохіна 
Михайла 
Володимировича 
таб. № 204933

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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 23 дні з 22.06.2017 
по 14.07.2017

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. Ц

В.о. Голови М.В. Продан

Кустенко 481-18-53



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№

Про відрядження

У зв’язку з службовою необхідністю,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Лісового Геннадія начальника Головного 
Олексійовича оперативного управління 
(таб. № 236904) Державної фіскальної служби

України

до Головного управління 
ДФС у Львівській області 
м. Львів
строком на 3 (три) дні з
23.06.2017 по 25.06.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Корчинський 590-48-53



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

ї в .  Київ № г е в - £ -

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 02.06.2017 № 254-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 02.06.2017 № 254-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 
Вікторовича 
(таб. № 201483)

головного
державного
ревізора-
інспектора

до Вінницької, Волинської, Житомирської, 
Івано-Франківської, Київської, 
Кіровоградської, Львівської, Полтавської, 
Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей 
строком на двадцять п ’ять днів 
з 06.06.2017 по 30.06.2017»

В.о. Голови М.В. Продан

Невмержицький 247 33 69



Н А К А З

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

2 2 , Р&. 2 0 Г Ї
Про внесення змін до наказу 
ДФС від 02.06.2017 № 255-к

У зв’язку з службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 02.06.2017 № 255-к «Про відрядження», 
а саме викласти пункт 1 наказової частини у такій редакції:

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

Чубаря Артема Заступника до Вінницької, Волинської, Житомирської, 
Костянитиновича начальника Івано-Франківської, Київської,
(таб. № 201482) відділу Кіровоградської, Львівської, Полтавської,

Рівненської, Сумської, Тернопільської, 
Харківської, Хмельницької, Черкаської, 
Чернівецької, Чернігівської областей 
строком на двадцять п ’ять днів 
з 06.06.2017 по 30.06.2017»

В.о. Голови

Невмержицький 247 33 69

М.В. Продан

Київ №



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

І Ь  ъ р в и л  Київ № Щ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 15.06.2017 № 87-р 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Закарпатській області:

Г ончарова Ігоря 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

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

Строком на 
5 днів
з 26.06.2017 
по
30.06.2017

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

Гоначаров 247 36 21



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №ь

Про відрядження

З метою забезпечення організації та координації Пілотного проекту для 
реалізації багаторівневого контролю як важливого елементу системи 
контролю в пунктах перетину кордону та відповідно до доповідної записки 
Департаменту організації протидії митним правопорушенням від 16.06.2017 
№ 1079/99-99-20-01-01-18

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для забезпечення організації та координації Пілотного 
проекту:

Павловича
Олексія
Володимировича 
(таб.№  266816)

заступника начальника відділу до Львівської митниці 
оперативного реагування та ДФС, строком на 
протидії контрабанді 5 діб, з 03.07.2017 по
наркотиків і зброї управління 07.07.2017 
оперативного реагування
Департаменту організації 
протидії митним
правопорушенням

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

3. Керівництву Львівської митниці ДФС створити представнику ДФС 
необхідні умови для роботи, в тому числі забезпечити автотранспортом для 
здійснення виїздів.

В.о. Голови М.В. Продан



НАКАЗ
Київ

20 р. № ~№-

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

З метою надання методичної та практичної допомоги територіальним 
підрозділам внутрішньої безпеки з питань упередження спроб втягування 
співробітників ДФС до протиправної діяльності та профілактики злочинів, 
пов’язаних із порушенням вимог антикорупційного законодавства,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

до ГУ ДФС у Вінницькій, 
Житомирській, 
Хмельницькій областях 
та Вінницької, 
Житомирської, 
Хмельницької митниць 
ДФС строком на 2 дні з
03.07.2017 по 04.07.2017

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.

Шкурата начальника Головного
Ігоря управління внутрішньої
Петровича безпеки 
таб. № 287475

В.о. Голови М.В. Продан

Гомолач 2478182



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ
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Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від 27.06.2017 
№ 91-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

і
\. Г.

Осадча 2473492



Додаток 
до наказу ДФС 
від 2017 №

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

навичок відбору. Робота з компетенціями”

Пажитнову 
Тетяну 
Петрівну 
(таб. № 273800)

директора Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

до Г оловного управління 
ДФС у Полтавській 
області (м. Полтава) 
строком на 1 день
04.07.2017

Бризицького 
Максима 
Олександровича 
(таб. № 275251)

Касьяна 
Володимира 
Вячеславовича 
(таб. № 202255)

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

начальника відділу взаємодії з 
кадрових питань митниць 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

до Головного управління 
ДФС у Полтавській 
області (м. Полтава) 
строком на 1 день
04.07.2017

до Головного управління 
ДФС у Полтавській 
області (м. Полтава) 
строком на 1 день
04.07.2017

Кушніра 
Сергія 
Івановича 
(таб. № 199509)

головного державного інспектора 
відділу кадрового 
адміністрування апарату 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

до Головного управління 
ДФС у Полтавській 
області (м. Полтава) 
строком на 1 день
04.07.2017

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



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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Про відрядження
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Н А К А З

Київ

З метою перевірки організації діяльності територіальних підрозділів 
активних заходів, професійної підготовки, розпорядчих документів, стану 
бойової готовності, матеріально-технічного забезпечення та озброєння, 
необхідного для належного виконання службових обов’язків, недопущення 
порушень вимог розпорядчих документів, відповідно до розпорядження ДФС 
від 26.06.2017 № 90-р «Про проведення внутрішньої перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Петрашевича
Івана
Олександровича 
(таб. № 240329)

Заступника начальника 
другого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління Державної 
фіскальної служби України

до Головного управління 
ДФС у Черкаській області 
м. Черкаси та Головного 
управління ДФС у 
Чернігівській області 
м. Чернігів строком на 
З (три) дні з 04.07.2017 по
06.07.2017

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

Майборода 2473692



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

& 0 І *  київ № _ М ^
Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 

державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19'.1.16, 19'.1.17, п.191 Л, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

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

Рівненської області, Тернопільської області, 
Сумської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Чернівецької області, 
строком на п’ять днів з 10.07.2017 по 14.07.2017 
року.

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

Лінчевський 287 02 87



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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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, 
19і.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 три дні 
з 05.07.2017 по 07.07.2017

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

М.В. Продан
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Про відрядження

З метою забезпечення участі у судовому засіданні Львівського 
окружного адміністративного суду по адміністративній справі № 813/851/16

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до м. Львів:

Безолюка І.Д Г^ РІ ВІДДІЛУ контролю за строком на 3 дні з
(таб № 199123) діяльністю у сфері боротьби з 09.07.2017 по

правопорушеннями управління 11.07.2017 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплати витрат на відрядження згідно з 
установленими нормами в ід р я д н и х  видатків. Д

В.о. Голови М.В. Продан

Чередниченко 590 27 72
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Про відрядження

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

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення аудиту відповідності 
діяльності Львівської митниці ДФС:

Коваленко А В головного державного ревізора- до Львівської області
(таб №199121) інспектора відділу внутрішнього терміном на 20 днів (з

аудиту Департаменту 17.07.2017 по
внутрішнього аудиту 05.08.2017)

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
■ //•" «.■}* уг N. . • ?.

І */ і :; /  п р  ч  У  У"

Коваленко 2473558
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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Про відрядження

На виконання доручення Генеральної прокуратури України від 26.06.2017 
№ 17/1/3-1356вих17, з метою забезпечення проведення документальних 
перевірок окремих суб'єктів господарювання, що перебувають на обліку в 
територіальних органах ДФС у Дніпропетровській області згідно ухвал слідчих 
суддів Печерського районного суду м. Києва від 14.06.2017 і від 15.06.2017,

НАКАЗУЮ:

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

Моргун Артем головного державного ревізора- строком на 14 днів
Вікторович (таб. інспектора відділу перевірок з окремих з 09.07.2017 по
№ 201041) питань управління перевірок окремих 22.07.2017

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

платників Департаменту аудиту 
Державної фіскальної служби України

В.о. Голови

Моргун 2473442
/



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 03.07.2017 № 95-р

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС:

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 
6 днів
з 14.07.2017 
по
19.07.2017

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. ^

■жщ.
В.о. Голови М.В. Продан
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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:

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Г натюка 
Олега
Миколайовича 
(таб. № 258127)

Савченка 
Андрія 
Андрійовича 
(таб. № 258126)

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 Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 11 днів
з 06.07.2017 по 16.07.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 11 днів
з 06.07.2017 по 16.07.2017

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

В.о. Голови 4.В. Продан

Майборода 2473692
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Про відрядження

Для забезпечення належного виконання заходів, передбачених наказом ДФС 
України від 28.03.2017 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності 
митниць Державної фіскальної служби України» та плану-завдання від 13.03.2017 
№ 2

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. № 241742)

Жеребця Вадима 
Анатолійовича 
(таб. № 199176)

Ярмака Романа 
Сергійовича 
(таб. № 205836)

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

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

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

до Волинської, Львівської 
та Закарпатської митниць 
ДФС строком на 7 діб з
10.07.2017 по 16.07.2017

до Волинської, Львівської 
та Закарпатської митниць 
ДФС строком на 7 діб з
10.07.2017 по 16.07.2017

до Волинської, Львівської 
та Закарпатської митниць 
ДФС строком на 7 діб з
10.07.2017 по 16.07.2017



Бобровника Віталія головного державного інспектора до Волинської, Львівської
Миколайовича 
(таб. № 266817)

відділу взаємодії з митними та Закарпатської митниць 
органами іноземних держав ДФС строком на 7 діб з 
Управління митних розслідувань 10.07.2017 по 16.07.2017 
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням ДФС 
України

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

Столпаков 247 26 94



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/ /  л е с /и м  <№/ ¥ Київ № У

Про відрядження

Для забезпечення належного виконання заходів, передбачених наказом ДФС 
України від 28.0-3.2017 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності 
митниць Державної фіскальної служби України» та плану-завдання від 13.03.2017 
№ 2

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Павловича Олексія 
Володимировича 
(таб. № 266816)

Бевзу Олександра 
Володимировича 
(таб. № 261710)

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

головного державного інспектора 
відділу провадження у справах про 
ПМП управління митних 
розслідувань Департаменту 
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС України

до Одеської митниці ДФС 
строком на 5 діб з
12.07.2017 по 16.07.2017

до Одеської митниці ДФС 
строком на 5 діб з
12.07.2017 по 16.07.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Столпаков 247 26 94



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

а б и г и л  $ /? /?

Про відрядження

Київ № 3/5'- /С

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:

Шевченка
Ігоря
Петровича 
(таб. № 240327)

Заступника начальника 
першого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 
(двадцять дев’ять) днів
з 13.07.2017 по 10.08.2017

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

Майборода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ \2  ̂ п

Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від 12.07.2017 № 97-р 
„Про проведення кущового семінару-тренінгу”

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні кущового 
семінару-тренінгу “Життєвий цикл НІШ . Адаптація. Наставництво” працівників 
Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом згідно з додатком, що 
додається.

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) здійсните ' ідно з установленими 
нормами видатків на відря,

В.о. Голови М.В. Продан

Бабаніна 2.473492



Додаток 
до наказу ДФС 
від \1,.07.2017

Працівники Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом, які 
приймуть участь у проведенні кущового семінару-тренінгу “Життєвий цикл НИМ.

Адаптація. Наставництво”

Тарасенко 
Вікторію 
Юріївну 
(таб. № 200390)

Г ончаренко 
Оксану 
Миколаївну 
(таб. № 199519)

головного державного інспектора 
відділу кадрового 
адміністрування апарату 
управління роботи з персоналом 
апарату Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

головного державного інспектора 
відділу роботи з персоналом 
митниць управління роботи з 
керівним складом територіальних 
органів Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на 2 дні
з 13.07.2017 по 14.07.2017

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на 3 дні
з 13.07.2017 по 15.07.2017



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Ід л и л и #  київ № і Ар - н-
Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 04.07.2017 № 96-р

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Житомирській області:

Г лущенка 
Анатолія 
Михайловича 
(таб. № 204932)

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

Строком на 2 
дні
з 17.07.2017 
по 18.07.2017

Ш окуна Андрія 
Васильовича 
(таб. № 264613)

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

Строком на 2
ДНІ

з 17.07.2017 
по 18.07.2017

Луговик 
Катерину 
Миколаївну 
(таб. № 199462)

Головного державного ревізора-інспектора 
відділу розгляду скарг управління 
координації, аналізу та моніторингу 
Департаменту внутрішнього аудиту ДФС

Строком на 2 
дні
з 17.07.2017 
по
18.07.2017

Цимбалюка 
Андрія 
Михайловича 
(таб. № 246306)

Головного державного ревізора-інспектора 
відділу фактичних перевірок, контролю за 
готівковими операціями управління 
перевірок окремих платників Департаменту 
аудиту ДФС

Строком на 2 
дні
з 17.07.2017 
по
18.07.2017



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.

\

Шокун 2473506


