
ДЕРЖ АВНА Ф ІС К А Л ЬН А  СЛУ Ж БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

20 / / р . №

Про відрядження

На виконання Доручень в.о. Голови на організацію та проведення атестац 
комплексу технічного захисту інформації на об’єктах електронно-обчислювальнс 
техніки від 12.07.2017 № 635/99-99-02-03-18 та від 12.07.2017 № 636/99-99-02-03-18:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення атестації комплексі 
технічного захисту інформації на об’єктах електронно-обчислювальної технік 
Головного управління ДФС у Житомирській області:

Галкіна Е.Ю. 
(таб. № 199270)

Головного державного інспектора До м. Житомир, ГУ ДФС 
відділу забезпечення технічного у Житомирській області, 
захисту інформації та контролю строком на 3 дні з 
Департаменту охорони державної 19.07.17 по 21.07.17 
таємниці, технічного та 
криптографічного захисту 
інформації ДФС

Головного державного інспектора До м. Житомир, ГУ ДФС 
відділу забезпечення технічного у Житомирській області, 
захисту інформації та контролю строком на 3 дні з 
Департаменту охорони державної 19.07.17 по 21.07.17 
таємниці, технічного та 
криптографічного захисту 
інформації ДФС

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітност 
(Боднарчук І.В.) провести оплату відрядження відповідно до чинноп 
законодавства. ---- ——------------------------ --------------

Котламіна Ф.О. 
(таб. № 1338120)

В.о. Голови -А \ М.В. Про да

Галкін 247-34-73



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/ У  м л п а л Київ № З М ' /с

Про відрядження працівників

У зв’язку із службовою необхідністю та на виконання доповідної 
записки Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури від 14.07.2017 № 1161/99-99-03-02-02-18 щодо проведення 
заходів по перевірці технічного стану та цільового використання службового 
автотранспорту, який знаходиться на балансі територіальних органів ДФС та 
їх структурних підрозділів, а також надання консультативно-методичної 
допомоги щодо його цільового використання.

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Карпенка Ігоря провідного інженера відділу 
Анатолійовича експлуатації майна управління 
(таб.288486) матеріального забезпечення,

До Головного

закупівель та експлуатації 
майна Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури

управління Державної 
фіскальної служби у 
Вінницькій області та 
Вінницької митниці
ДФС строком на 3 дні
з 20.07.2017 по
22.07.2017

Бездідька головного державного
Володимира інспектора відділу технічного
Миколайовича забезпечення та обліку майна
(таб.67688) управління матеріального

забезпечення, закупівель та 
експлуатації майна 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

До Головного 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Хмельницькій області 
та Хмельницької 
митниці ДФС строком 
на 3 дні з 24.07.2017 
по 26.07.2017.



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

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури забезпечити службовим автотранспортом для переїзду за 
маршрутом.

4. Керівникам Головних управлінь ДФС та Митниць забезпечити 
безперешкодний доступ до службових приміщень та в разі необхідності 
сприяти в вирішенні питань під час огляду с^ж бового автотранспорту 
(транспортування до місця знаходження та \А.). /Ь------

В.о. Голови М.В. Продан

і  
І

Карпенко 2473508 
Бездідько 2478102



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З
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Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Хмельницької митниці 
ДФС, згідно із доповідної записки Головного управління внутрішньої безпеки 
ДФС від 19.07.2017 № 1802/99-99-22-02-01-18,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Тарасенка 
Євгена 
Валерійовича 
таб. № 195966

старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих другого 
відділу другого управління 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Хмельницької 
митниці ДФС строком 
на 2 доби з 20.07.2017 
по 21.07.2017

2. Блищака 
Богдана 
Мирославовича 
таб. № 195965

старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих другого 
відділу другого управління 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Хмельницької 
митниці ДФС строком 
на 2 доби з 20.07.2017 
по 21.07.2017

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. ______

В.о. Голови VI.В. Продан

Блищак 2478182



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

с/£>, Оп̂ . ¥ київ № 33&
Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв’язку зі службовою необхідністю
І

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного заступника начальника до Львівської митниці
Ярослава управління -  начальника відділу ДФС (м. Львів)
Ігоровича розробки профілів ризику строком на ЗО днів
(таб. № 282545) управління профілювання з 24.07.2017 по 22.08.2017.

митних ризиків Департаменту 
таргетингу та управління 
митними ризиками ДФС

2. Внести зміни до наказу ДФС від 30.06.2017 № 298-к «Про відрядження 
Скоромного Я.І.», а саме:

цифру «30» замінити цифрою «14»;

дату «05.08.2017» замінити датою «20.07.2017».

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

В.о. Голови М.В. Продан
— ^  Л' >»
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ДЕРЖ АВНА Ф ІС К А Л ЬН А  СЛУ Ж БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№ - /і

Про відрядження

З метою забезпечення супроводження судової справи №816/515/17 

НАКАЗУЮ:

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

Павловича 
Михайловича 
(таб. № 199884)

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

строком на 1 день
24.07.2017

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

М.В. ПроданВ.о. Голови

Павлович (010) 6101



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Про відрядження

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 24.01.2017 № 9-р «Про організацію 
оповіщення та збору особового складу податкової міліції» із змінами 
внесеними розпорядженням ДФС від 20.07.2017 № 104-р,
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 Головного управління 
ДФС у Одеській області 
м. Одеса та Головного 
управління ДФС у 
Херсонській області 
м. Херсон строком на 
5 (п’ять) днів з 26.07.2017 
по 30.07.2017

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

В.о. Голови

Ґ і /

Майборода 2473692
“ & \  
.•-•/■г V .

М.В. Продан



і
ДЕРЖ АВНА Ф ІС К А Л ЬН А  СЛУ Ж БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«<^ У) 4 'СЯ-Л іЛ ' 20 р. № 3 3 ¥

Про відрядження

З метою забезпечення участі у проведенні заходів Головним управлінням 
ДФС у Тернопільській області спільно з представниками інтерактивної платформи 
ТахЬіпк з актуальних (методологічних) проблем застосування податкового 
законодавства на практиці та аналізу судової практики судів апеляційної/касаційної 
інстанцій з питань застосування норм податкового законодавства

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні заходів до ГУ ДФС у Тернопільській 
області (м. Тернопіль) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Деревцова Сергія 
Ігоровича (таб. № 200487)

заступника директора 
Департаменту 
адміністративного 
оскарження та судового 
супроводження___________

строком на 2 дні 
3 27.07.2017 по 28.07.2017

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

Шевченко (010) 6508



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Л С ^^ -М гЛ - £ £ ) /■ ¥  Київ

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:

Бикалюка 
Володимира 
Степановича 
(таб. № 253428)

заступника начальника управління до Одеської митниці ДФС 
оперативного реагування -  строком на 2 доби з 
начальника відділу оперативного 27.07.2017 по 28.07.2017 
реагування та протидії
контрабанді наркотиків і зброї 
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 відряднйх видатків.

В.о. Голови М.В. Продан

Столпаков 247 26 94



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

ЛУ <лшии%- АОРЇ к и ї в  № ^ О

Про відрядження

На виконання доручення слідчого СУ ФР Офісу великих платників 
податків ДФС від 27.07.2017 № 5551/8/28-10-23-02 (в порядку ст. 40 КПК 
України) у кримінальному провадженні № 32015100110000029 від 02.02.2015 
по фактам вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 
5 ст. 27, ч. З ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Кузнецова 
Владлена 
Євгеновича 
(таб. № 220801)

старшого оперуповноваженого 
з особливо важливих справ 
відділу оперативного 
супроводження адміністрування 
ПДВ Головного оперативного 
управління Державної 
фіскальної служби України

до Головного управління 
ДФС у Миколаївській 
області, м. Миколаїв 
строком на 2 (два) дні з
27.07.2017 по 28.07.2017 
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.

Л

Кузнецов 2841842



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

, 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, п.19\і, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

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

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дванадцять днів 
3 31.07.2017 по 11.08.2017

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. 'І

В.о. Голови

Лінчевський 287 02 87

/ П Г:

.IV4*«*'■ -.ч \

М.В.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

КМ, Ко 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, 
19і. 1.16, 19і. 1.17, п. 19і. 1, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Радька Павла 
Вікторовича 
(таб.№ 201483)

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

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дванадцять днів
з31.07.2017 по 11.08.2017

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

Лінчевський 287 02 87 \



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

г р  Київ №  ^ ^ / 4  - ^

Про відрядження

З метою забезпечення виконання розпорядження Державної фіскальної 
служби України від 14.07.2017 № 100-р «Про проведення тематичної 
перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки до 
ГУ ДФС Чернівецької області та до Чернівецької митниці ДФС (м. Чернівці):

Ошовського 
Олександра 
Казимировича 
(таб. № 261711)

Гончарова Ігора 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

Дзеніка 
Олександра 
Володимировича 
(таб. № 206239)

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

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
розслідувань управління
організаційного забезпечення 
службових розслідувань та 
перевірок Головного управління 
внутрішньої безпеки ДФС

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

строком на 10 днів 
з 01.08.2017 по
10.08.2017

строком на 4 дні 
з 07.08.2017 по
10.08.2017

строком на 10 днів 
з 01.08.2017 по
10.08.2017



2

Г аврилюка 
Олександра 
Анатолійовича 
(таб. № 204936)

Білоцерківського 
Антона 
Вадимовича 
(таб. № 205426)

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
протидії незаконному обігу 
підакцизних товарів Головного 
оперативного управління ДФС

старшого слідчого з особливо 
важливих справ першого відділу 
процесуального контролю
управління організації досудового 
розслідування Головного слідчого 
управління фінансових
розслідувань ДФС

строком на 9 днів 
з 02.08.2017 по
10.08.2017

строком на 5 днів 
з 06.08.2017 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

О ш овський  247 26 83



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

З метою забезпечення участі посадових осіб ДФС у проведенні 
навчального курсу з протидії незаконному використанню морських 
контейнерів для контрабанди наркотиків, зброї та іншої злочинної діяльності, 
що відбудеться з 31.07.2017 по 11.08.2017 у м. Одеса, та відповідно до 
доповідної записки Департаменту організації протидії митним 
правопорушенням від 26.07.2017 № 1305/99-99-20-01-02-18,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні навчального курсу:

Бикалюка В.С. 
таб. №253428

до м. Одеса, 
строком 
на 14 днів, 
з 30.07.2017

Семеновича С.К. 
таб. № 202704

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

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) прийняти до уваги, що оплата проживання, добових та 
проїзду за маршрутом Київ -  Одеса та у зворотному напрямку, здійснюється 
за рахунок Управління ООН з наркотиків та злочинності (ТЖОБС).

і зброї 
реагування 

протидії

по 12.08.2017

до м. Одеса, 
строком 
на 14 днів, 
з 30.07.2017 
по 12.08.2017

В.о. Голови М.В. Продан

Семенович 247 26 98



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

с/ Киї в №

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 
Івана відділу управління активних
Олександровича заходів Головного оперативного 
(таб. № 240329) управління Державної

фіскальної служби України

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 7 (сім) днів 
з 31.07.2017 по 06.08.2017

2. Департамент 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

7  /!

\ .

Майборода 2473692



Д ЕРЖ А В Н А  Ф ІС К А Л ЬН А  С Л У Ж БА  У КРА ЇН И

НАКАЗ
Київ

“ S'f ” 20 •ffix»- № К-

Про відрядження

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

НАКАЗУЮ:

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

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

Мельника головного державного
Андрія інспектора відділу ведення
Вікторовича УКТЗЕД управління 
(таб. № 500536) класифікації товарів

Департаменту адміністрування 
митних платежів

до Волинської митниці 
ДФС (м. Луцьк) 
строком на 4 дні 
з 08.08.2017 по 11.08.2017

до Волинської митниці 
ДФС (м. Луцьк) 
строком на 4 дні 
з 08.08.2017 по 11.08.2017

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

Ярмоленко 247-34-84



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

,/стш л ір /у
Про відрядження

Київ № З

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 20.07.2017 № 1202/99-99-03-02-02-18 щодо реалізації програми 
освоєння виділеного фінансування на проведення будівництва, 
реконструкції, капітального ремонту та технічного оснащення на предмет 
готовності для облаштування скануючих систем стаціонарного типу 
та вагових комплексів та на виконання наказу ДФС України від 28.01.2016 
№73 «Про Порядок використання службового автотранспорту 
у територіальних органах ДФС», на перевірку здійснення технічного стану 
службового автотранспорту, який знаходиться на балансі територіальних 
органів ДФС та їх структурних підрозділів.

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Рахубу директора Департаменту
Андрія Миколайовича матеріального
(таб. № 287701) забезпечення та розвитку 

інфраструктури

Карпенка
Ігоря Анатолійовича 
(таб. № 288486)

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

до Закарпатської 
митниці ДФС та 
ГУ ДФС у
Закарпатській області 
строком на 5 днів 

з 09.08.2017 
по 13.08.2017

до Закарпатської 
митниці ДФС та 
ГУ ДФС у
Закарпатській області 
строком на 5 днів 

з 09.08.2017 
по 13.08.2017
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2. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Рахуба А.М.) забезпечити посадових осіб ДФС службовим 
автотранспортом за маршрутом м. Київ- Закарпатська митниця ДФС та ГУ 
ДФС у Закарпатській області.

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

4. На період відрядження виконання обов’язків директора 
Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
покласти на Саченка А.І. -  начальника управління матеріального 
забезпечення, закупівель та експлуатації майна Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури . /

В.о. Голови М.В. Продан

Костюк 247 81 64
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ДЕРЖ АВНА Ф ІС К А Л ЬН А  СЛУ Ж БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

1 20 Р- № О

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 02.08.2017 № 513 «Про проведення 
службового розслідування»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Сірого 
Миколу 
Михайловича 
(таб. №244905)

начальника відділу організації 
оперативно-розшукової 
діяльності Головного 
оперативного управління 
Державної фіскальної служби 
України

до Головного управління 
ДФС у Харківській 
області м. Харків 
строком на 5 (п’ять) днів 
з 07.08.2017 по 11.08.2017

Кащаєву 
Ольгу 
Григорівну 
(таб. №199414)

заступника начальника 
режимно-секретного відділу 
Департаменту охорони 
державної таємниці, технічного 
та криптографічного захисту 
інформації Державної 
фіскальної служби України

до Головного управління 
ДФС у Харківській 
області м. Харків 
строком на 5 (п’ять) днів 

з 07.08.2017 по 11.08.2017

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 

М олодорич 2813086

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 27.04.2017 № 106 - р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до зони діяльності Хмельницької 
митниці ДФС:

Жиліна Віктора Головного державного ревізора - інспектора Строком на 
Володимировича першого відділу третього управління 3 дні 
(таб. № 500607) Головного управління внутрішньої безпеки з 08.08.2017

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.

по
10.08.2017

Контроль за виконанням наказу залишаю

В.о. Голови М.В. Продан

Жилін 2725998
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ДЕРЖ АВНА Ф ІС К А Л ЬН А  СЛУЖ БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

« 'Й » а м  20 / /  р. №

Про відрядження

З метою перевірки рівня професійної підготовки співробітників 
територіальних оперативно-технічних підрозділів, стану спеціальних 
технічних засобів, які є в них на озброєнні, відповідно до розпорядження ДФС 
від 28.07.2017 № 108-р «Про проведення внутрішньої перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Кочеткова 
Олега 
Євгеновича 
(таб. № 261868)

Лежненка
Ігоря
Петровича 
(таб. № 218925)

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
оперативно-технічного 
відділу Г оловного 
оперативного управління 
Державної фіскальної 
служби України

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
оперативно-технічного 
відділу Г оловного 
оперативного управління 
Державної фіскальної 
служби України

до Головного управління 
ДФС у Львівській області, 
м. Львів, строком на 3 (три) 
дні з 09.08.2017 по
11.08.2017

до Головного управління 
ДФС у Черкаській області, 
м. Черкаси, строком на
2 (два) дні з 18.08.2017 по
19.08.2017 та Головного 
управління ДФС у 
Чернігівській області, 
м. Чернігів, строком на
2 (два) дні з 22.08.2017 по
23.08.2017
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Фесенка 
Володимира 
Миколайовича 
(таб. № 258070)

Старшого
оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
оперативно-технічного 
відділу Г оловного 
оперативного управління 
Державної фіскальної 
служби України

до Головного управління 
ДФС у Дніпропетровській 
області, м. Дніпро, та 
Головного управління ДФС 
у Полтавській області, 
м. Полтава, строком на 
5 (п’ять) днів з 08.08.2017 
по 12.08.2017

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. ГІродан

, І,.,/ X
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0-¥ {-У- е С ^ / ^  Київ №> - я -

Про відрядження

З метою виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 02.08.2017 № 110-р «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Вінницької митниці ДФС 
(Вінницька область) посадову особу Державної фіскальної служби України:

Горячко Світлану головного державного ревізора- строком на 7 днів 
Олександрівну інспектора відділу комплексного з 13.08.2017 по 
(таб. № 199229) контролю управління організації 19.08.2017

внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту 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.

Горячко 272 45 07



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № 363-/*-
іро відрядження 

Скоромного ЯЛ.

У зв ’язку зі службовою необхідністю
І

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Скоромного 
Ярослава 
Ігоровича 
(таб. № 282545)

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
3 28.08.2017 по 26.09.2017.

заступника начальника 
управління -  начальника відділу 
розробки профілів ризику 
управління профілювання 
митних ризиків Департаменту 
таргетингу та управління 
митними ризиками ДФС

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
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Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 04.08.2017 № 111-р,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до зони діяльності ГУ ДФС в Івано- 
Франківській області:

Погорілого Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
Олега Юрійовича відділу розслідувань, перевірки заяв та 4 дні з 
(таб. № 266117) звернень Головного управління внутрішньої 15.08.2017

безпеки по
18.08.2017

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.

"І Ц
В.о. Голови У" ' М.В. Продан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

''Ш* Київ № ід ■ к~
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 09.08.2017 № 1350/99-99-03-03-02-25,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Харківської, Сумської та Чернігівської 
митниць ДФС:

Медведську
Ларису
Йосипівну

заступника директора 
Департаменту фінансування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності -  начальника управління 
бюджетування та методології

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по
17.08.2017

Смірнова
Ігоря
Васильовича

Костову
Оксану
Вікторівну

начальника управління 
телекомунікацій Департаменту 
інформаційних технологій

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

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по
17.08.2017

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по 

.08.2017



2

Мусієнка
Володимира
Ігоровича

Перепелицю
Миколу
Олександровича

Онищенка
Володимира
Володимировича

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

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

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по
17.08.2017

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по
17.08.2017

до Харківської, 
Сумської та 
Чернігівської 
митниць ДФС 
строком на 4 дні з
14.08.2017 по
17.08.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кошторисний пр^начень

В.о. Голови

Р па V - ' 1•*', > Ж *• , . _ 1̂ ; .' І о ;/

М.В. Продан

Душкова 247-26-20
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№ / /  _ Київ №  />-____

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю, для забезпечення безпеки 
працівників Державної фіскальної служби України під час виконання завдань 
на окремих територіях зон 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 9 
(дев’ять) днів 
з 12.08.2017 по 20.08.2017

Майбороду 
Миколу 
Віталійовича 
(таб. № 202345)

Начальника другого відділу 
управління активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 29 
(двадцять дев’ять) днів, 
з 16.08.2017 по 13.09.2017

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
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Про відрядження , , , ,
4 @ с і ї , р / т р  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, 
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 десять днів 
з 14.08.2017 по 23.08.2017

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 287 02 87

СГіь
П0!

М.В.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

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, 
19 .1.16, 19і.1.17, п.19і.1, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 №624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

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

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на десять днів 
з 14.08.2017 по 23.08.2017

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

Лінчевський 287 02 87



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

Київ №*_ 3¥Л- /е.
Про відрядження 
працівників

У зв’язку із службовою необхідністю та на виконання доповідної 
записки Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури від 14.07.2017 № 1161/99-99-03-02-02-18 щодо проведення 
заходів по перевірці технічного стану та цільового використання службового 
автотранспорту, який знаходиться на балансі територіальних органів ДФС та 
їх структурних підрозділів, а також надання консультативно-методичної 
допомоги щодо його цільового використання.

НАКАЗУЮ:

І. Відрядити:

Карпенка Ігоря
Анатолійовича
(таб.288486)

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

До Головного 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Волинській 
області(місто Луцьк) 
та Волинської митниці 
ДФС строком на 3 дні 
з 16.08.2017 по
18.08.2017

Бездідька
Володимира
Миколайовича
(таб.67688)

головного державного 
інспектора відділу технічного 
забезпечення та обліку майна 
управління матеріального 
забезпечення, закупівель та 
експлуатації майна 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

До Головного 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Житомирській 
області(місто 
Житомир) 
та Житомирської 
митниці ДФС строком 

а 3 дні 
з 29.08.2017 по
31.08.2017



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

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (А.М. Рахуба) забезпечити службовим автотранспортом для 
переїзду за маршрутом.

4. Керівникам Головних управлінь ДФС та Митниць ДФС 
забезпечити безперешкодний доступ до службових приміщень та в разі 
необхідності сприяти в вирішенні питань під час огляду службового 
автотранспорту (транспортування до місця знаходження та ін.).

Г олова М.В. Продан

Карпенко 2473508



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ /б 7 ” СУтмЛ 20 /Ул № Ж

Про відрядження

У зв’язку із службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Вінниця для участі у проведенні семінару - наради: 

директора Департаменту аудитуРубан Н.І. 
таб. № 199104

Удачину І.М. 
таб. № 201206

Керімову Л.М. 
таб. № 200935

Зволинську О.В. 
таб. № 201009

Жушмана Є.О. 
таб. № 201410

Данилову О.М. 
таб. № 201408

заступника 
Департаменту аудиту

директора

заступника директора
Департаменту аудиту 
начальника управління планових 
перевірок

заступника начальника
управління координації аудиту - 
начальника відділу координації, 
звітності та аналізу
Департаменту аудиту

заступника начальника
управління аудиту фінансових 
установ та валютного контролю - 
начальника відділу перевірок 
фінансових установ
Департаменту аудиту

начальника відділу методології 
аудиту управління координації
аудиту Департаменту аудиту

- ■ "' : і , 1 !!\ V / , ,  у-
" . 'Л

строком на 2 дні з
17.08.2017 по
18.08.2017

строком на 1 день 
з 17.08.2017

строком на 1 день 
з 17.08.2017

строком на 1 день 
з 17.08.2017

строком на 1 день 
з 17.08.2017

строком на 1 день 
з 17.08.2017



Мішина М.О. 
таб. № 200998

Бондаренка А.І. 
таб. № 201026

Салімовського В.Г. 
таб. № 201048

Павловича Д.М. 
таб. № 171736

начальника відділу перевірок 
трансфертного ціноутворення 
управління планових перевірок 
Департаменту аудиту

заступника директора
Департаменту аудиту 
начальника управління перевірок 
окремих платників

начальника 
координації 
Департаменту аудиту

управління
аудиту

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

строком на 1 день 
з 17.08.2017

строком на 1 день 
з 18.08.2017

строком на 1 день 
з 18.08.2017

строком на 2 дні з
17.08.2017 по
18.08.2017

Бєльчика С.В. 
таб. № 202652

Кореніцина С.А. 
таб. № 201438

Бичкова В.О. 
таб. № 201015

Чудновську Н.О. 
таб. № 201029

начальника
позапланових
ризикових
Департаменту аудиту

управління
перевірок
платників

строком на 1 день 
з 18.08.2017

строком на 1 день 
з 18.08.2017

строком на 1 день 
з 18.08.2017

строком на 1 день 
з 18.08.2017

начальника управління митного 
аудиту Департаменту аудиту

заступника начальника
управління координації аудиту - 
начальника відділу якості аудиту 
Департаменту аудиту

заступника начальника
управління перевірок окремих 
платників -  начальника відділу 
перевірок з окремих питань 
Департаменту аудиту

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

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

18 серпня 2017 року -  на заступника директора Департаменту аудиту 
Удачину І.М.

т



з

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Рахуба А.М.) забезпечити службовим автотранспортом 
проїзд відряджених працівників Департаменту аудиту 17 серпня 2017 року за 
маршрутом м. Київ -  м. Вінниця, м. Вінниця -  м. Київ, 18 серпня 2017 року за 
маршрутом м. Київ -  м. Вінниця, м. Вінниця -  м. Київ.

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

Підстава: доповідна записка Департаменту аудиту від 09.08.2017 
№2597/99-99-14-03-01-25.

В.о. Голови М.В. Продан

Салімовський 3474



щ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про відрядження

З метою забезпечення виконання розпорядження Державної фіскальної 
служби України від 14.07.2017 № 99-р «Про проведення тематичної 
перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки до 
Миколаївської митниці ДФС (м. Миколаїв):

Ошовського 
Олександра 
Казимировича 
(таб. № 261711)

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. № 241742)

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

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

строком на 11 днів 
з 22.08.2017 по
01.09.2017

строком на 11 днів 
з 22.08.2017 по
01.09.2017

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

В.о. Голови

Ошовський 247 26 83 ----Є

М.В. Продан



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

д^фімся А к;иїв № 3 ¥ ^  к 

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України
від/£.08.2017 № 6 69  «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки:

Чередниченка С.В. 
таб.№ 195907

головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби 3 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017

Петрова В.А. 
таб. № 267011

головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби 3 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017

Дроняка С.В. 
таб. № 199908

головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби 3 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017



Коваля О.В. 
таб. № 500527

головного державного 
інспектора відділу контролю 
класифікації товарів управління 
класифікації товарів 
Департаменту адміністрування 
митних платежів

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017

Гуляйкіна О.С. 
таб. № 195922

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

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017

Погорілого О.Ю. 
таб. № 266117

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ відділу 
розслідувань управління 
організаційного забезпечення 
службових розслідувань та 
перевірок Головного управління 
внутрішньої безпеки ДФС

до зони діяльності 
Київської митниці 
ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017

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

м в - П р о д а н
В.о. Голови

Чередниченко 590 27 72
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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 28.08.2017 № 1459/99-99-03-03-03-25,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Одеської та Чернівецької митниць
ДФС:

Перепелицю
Миколу
Олександровича

Онищенка
Володимира
Володимировича

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

до Одеської та 
Чернівецької 
митниць ДФС 
строком на 3 дні з
29.08.2017 по
31.08.2017

до Одеської та 
Чернівецької 
митниць ДФС 
строком на 3 дні з
29.08.2017 по
31.08.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

и-іЯ Київ № Ш

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України 
від 09.08.2017 № 531 «Про проведення перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні 
документальної позапланової невиїзної перевірки

Барановського М.В. 
таб. № 284085

головного державного
ревізора - інспектора відділу 
планування та координації 
контрольно-перевірочної 
роботи управління
планування та контрольно - 
перевірочної роботи
Департаменту податків і 
зборів з фізичних осіб ДФС

до ГУ ДФС у Донецькій 
області (м. Маріуполь) 
строком на 3 дні з
30.08.2017 по 01.09.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат /  на відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків? 7
В.о. Голови х ' \  --------— М.В. Продан

Н і п п п \ ..

\ Ьіі
>. N.

Барановський 272 63 60
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

уіШ ' Київ № І  ( / 5  -к

Про відрядження

З метою проведення службових розслідувань відповідно до наказів ДФС 
від *>1 .08.2017 № іГ? ( , 5 ? 2. , $ Ч В, І?  У

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення службових розслідувань:

Болотного 
Сергія Ігоровича

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

до Вінницької, 
Житомирської, 
Закарпатської та 
Тернопільської області, 
строком на 13 днів
з 31.08.2017 по 12.09.2017

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

Болотний 247-3534
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

З /  ЛР/¥р к и ї в  №
Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19’.1.14, 
19 .1.16, 19'.1.17, п.19’.1, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 № 624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

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

області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на двадцять три дні
з31.08.2017 по 22.09.2017

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. Л

В.о Голови

Чубар 247 33 69

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/ш і оіО/^Р Київ № 3^6- /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,
19і.1.16, 19і.1.17, п.191.!, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 № 624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Лінчевського 
Олександра 
Валерійовича 
(таб. № 205375)

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

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на двадцять три дні
з 31.08.2017 по 22.09.2017

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

Лінчевський 287 02 87 У,



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

.̂ /  W A n t-u J -  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\і, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 № 624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення контролю у сфері 
виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, переопломбування місць 
можливого доступу до спирту та спиртовмісних продуктів, контролю за роботою 
представників територіальних органів ДФС на акцизних складах, надання практичної 
допомоги, а також у разі необхідності проведення інвентаризації, наступного 
представника відділу контролю за обігом підакцизних товарів управління 
ліцензування та організації контролю за обігом підакцизних товарів Департаменту 
податків і зборів з юридичних осіб:
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 три дні
з 31.08.2017 по 22.09.2017

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

Н А К А З

Київ

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 07.08.2017 № 363-к

У зв’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 07.08.2017 № 363-к «Про відрядження 
Скоромного Я.І.», а саме:

цифру «30» замінити цифрою «14»;

слова та цифри «з 28.08.2017 по 26.09.2017» замінити словами та 
цифрами «з 28.08.2017 по 01.09.2017, з 18.09.2017 по 26.09.2017.».

В.о. Голови М.В. Продан

/



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

київ № 3#0- /с

Про відрядження

З метою забезпечення виконання розпорядження Державної фіскальної 
служби України від 01.09.2017 № 125-р «Про проведення спеціальної 
операції»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки до 
Одеської митниці ДФС (м. Одеса, Одеська область):

Павловича
Олексія
Володимировича 
(таб. № 266816)

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

строком на 3 дні з
01.09.2017 по
03.09.2017

Дзеніка 
Олександра 
В ол одимировича 
(таб. № 206239)

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

строком на 3 дні з
01.09.2017 по
03.09.2017

Бобровника
Віталія
Миколайовича 
(таб. № 266817)

головного державного інспектора 
відділу взаємодії з митними 
органами іноземних держав 
управління митних розслідувань 
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням ДФС

строком на 3 дні з
01.09.2017 по
03.09.2017



Павлишена
Олега
Володимировича 
(таб. № 213729)

строком на 15 днів
з 01.09.2017 по
15.09.2017

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

Жеребця Вадима головного державного інспектора строком на 15 днів
Анатолійовича 
(таб. № 199176)

Макарука Ігора 
Анатолійовича 
(таб. № 201901)

відділу інформаційно-аналітичної 
роботи управління оперативного 
реагування Департаменту
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС

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

з 01.09.2017
15.09.2017

по

строком на 15 днів
з 01.09.2017 по
15.09.2017

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

Ошовський 247 26 83



ДЕРЖ АВНА Ф ІСК А Л ЬН А  СЛУ Ж БА  УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«О/ » ІЇіЯееМ"? 20 У '^ р. № о

Про відрядження

Відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України та на виконання 
доручення Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС 
України про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному 
провадженні №32017000000000008 від 25.01.2017 року:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Силенка 
Ярослава 
Анатолійовича 
(таб. №242324)

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області на 3 дні з
04.09.2017 року по
06.09.2017 року

Калюжного 
Артема 
Валерійовича 
(таб. №202732)

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області на 3 дні з
04.09.2017 року по
06.09.2017 року



Тищенка
Івана
Олександровича 
(таб. №202735)

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області на 3 дні з
04.09.2017 року по
06.09.2017 року

Каранду 
Максима 
Сергійовича 
(таб. №281920)

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області на 3 дні з
04.09.2017 року по
06.09.2017 року

Хоружого 
Костянтина 
Валерійовича 
(таб. №218948)

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

до ГУ ДФС у 
Чернівецькій 
області на 3 дні з
07.09.2017 року по
09.09.2017 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
\к V

і

б

М.В. Продан

Тищенко 281-30-47


