
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

</№#> київ № і.

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 
Львівської митниці ДФС (м. Львів, Львівська область):

Павловича
Олексія
В ол одимировича 
(таб. № 266816)

Дзеніка 
Олександра 
Володимировича 
(таб. № 206239)

Бобровника
Віталія
Миколайовича 
(таб. № 266817)

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

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

головного державного 
відділу взаємодії з 
органами 
управління
Департаменту організації протидії 
митним правопорушенням ДФС

строком на 12 днів 
з 04.09.2017 по
15.09.2017

строком на 12 днів 
з 04.09.2017 по
15.09.2017

інспектора 
митними 

іноземних держав 
митних розслідувань

строком на 12 днів 
з 04.09.2017 по
15.09.2017



Головка Олега 
Леонідовича 
(таб. № 261712)

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

строком на 12 днів 
з 04.09.2017 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. і

Ош овський 247 26 83



ДЕРЖАВНА Ф ІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №  3  / 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 
Волинської митниці ДФС (Волинська область):

Мороза Руслана 
Сергійовича 
(таб. № 266815)

строком на 5 днів з
04.09.2017 по
08.09.2017

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. № 241742)

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

головного державного строком на 12 днів
інспектора відділу оперативного з 04.09.2017 по
реагування управління 15.09.2017
оперативного реагування
Департаменту організації
протидії митним 
правопорушенням ДФС

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук 1.В.) провести оплату витрат на відрядження згідно з
установленими нормами відрядних видатків. /

В.о. Голови

Ошовський 247 26 83

/ М.В. Продан

О



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

“ /?/ ” бмм.мл 20// р.

Про відрядження

Київ

№

З метою участі у XVIII Міжнародній конференції «Міжнародні 
автомобільні перевезення -  проблеми, шляхи їх вирішення і перспективи 
розвитку»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Одеса

Морева 
Олексія 
Г еннадійовича 
(таб № 265003)

Начальника управління організації 
контролю за переміщенням товарів 
Департаменту організації митного 
контролю

строком на 4 
календарних 
дні з
05.09.2017 по
08.09.2017

Камінського
Андрія
Анатолійовича 
(таб № 269304)

Шевельову 
Наталію 
Петрівну 
(таб № 199224)

Заступника начальника управління- 
начальника відділу контролю за 
доставкою товарів управління 
організації контролю за
переміщенням товарів
Департаменту організації митного 
контролю

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

строком на 4 
календарних 
дні з
05.09.2017 по
08.09.2017

строком на 4 
календарних 
дні з
05.09.2017 по
08.09.2017



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.

Підстава: лист Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України від
29.06.2017 № 2/11-1/1142п., доповідна записка в.о. директора Департаменту організації 
митного контролю від 31.08.2017 № 2062/99-99-18-04;02-18.

В.о. Голови М.В. Продан

Камінський А .А . 247-26-11



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

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 
Волинської митниці ДФС (Волинська область):

Мороза Руслана заступника начальника строком на 4 дні з
Сергійовича управління оперативного 12.09.2017 по
(таб. № 266815) реагування -  начальника відділу 15.09.2017

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

інформаційно -  ан 
роботи Депа
організації протидії 
правопорушенням ДФС

аналітичної 
Департаменту 
вдії митним

/

В.о. Голови М.В. Продан

Ошовський 247 26 83



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

у(р Т с / і і е У  ( Л Київ № 3 $ - /  — І

Про відрядження

З метою забезпечення виконання наказу Державної фіскальної служби 
України від! 28.03.2017 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності 
митниць Державної фіскальної служби України»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки до 
Волинської (Волинська область, с. Римачі), Львівської (м. Львів) та 
Одеської (м. Одеса) митниць ДФС:

Поїзда Василя в.о. директора Департаменту строком на 2 дні з 
Петровича організації протидії митним 07.09.2017 по
(таб. № 291666) правопорушенням ДФС 08.09.2017

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. Продай

спеці  ̂іісТ д ел Ч р тсШ н ту  кадрової
П0.Г ИКИ Т р-'„'0ї'.1 з псрсонілом

. і • .

-і

Ошовський 247 26 83



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

@ЇЇ сІО/$р Київ №ї_ о З ? -* -

Про відрядження

З метою забезпечення виконання наказу Державної фіскальної служби 
України в ід '28.03.2017 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності 
митниць Державної фіскальної служби України»

НАКАЗУЮ:

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

Семеновича
Сергія
Костянтиновича 
(таб. № 202704)

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

строком на
07.09.2017
08.09.2017

2 дні з 
по

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на^ відрядження згідно з 
установленими нормами відрядних видатків. /) 1

В.о. Голови М.В. Продан

Ош овський 247  26  83



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

З метою виконання розпоряджень Державної фіскальної служби України 
від 29.08.2017 № 119-р та від 29.08.2017 № 120-р «Про проведення тематичної 
перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Одеської митниці ДФС (Одеська 
область) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Горячко Світлану 
Олександрівну 
(таб. № 199229)

Гаєвського Олексія 
Анатолійовича 
(таб. № 199117)

головного
інспектора
контролю
внутрішніх

державного ревізора- строком на 14
відділу комплексного днів

управління організації з 17.09.2017 по
перевірок Департаменту 30.09.2017

внутрішнього аудиту

головного державного ревізора- 
інспектора відділу тематичних перевірок 
управління організації внутрішніх 
перевірок Департаменту внутрішнього 
аудиту

строком на 14 
днів
з 17.09.2017 по
30.09.2017

Федоренко Ірину 
Володимирівну 
(таб. № 199365)

начальника відділу моніторингу строком на 14
управління координації, аналізу та днів
моніторингу Департаменту внутрішнього з 17.09.2017 по
аудиту 30.09.2017



2

Кустенка Ігора старшого оперуповноваженого з ОВС строком на 7
Олексійовича другого відділу другого управління днів
(таб. № 204924) Головного управління внутрішньої з 24.09.2017 по

безпеки 30.09.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Баранов 272 45 07



№
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №о

Про відрядження

З метою виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 29.08.2017 № 118-р «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС (Львівська 
область) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Друцьку 
Валентину 
Анатоліївну 
(таб. № 277822)

начальника відділу тематичних строком на 14
перевірок управління організації днів
внутрішніх перевірок Департаменту з 17.09.2017 по
внутрішнього аудиту 30.09.2017

Зломиногу Олексія головного державного ревізора- строком на 14
Миколайовича інспектора відділу тематичних перевірок днів
(таб. № 202821) управління організації внутрішніх з 17.09.2017 по

перевірок Департаменту внутрішнього 30.09.2017 
аудиту

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

Баранов 272 45 07



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

щ іш Л ' с£Р /Ур Київ

Про відрядження

З метою забезпечення участі у проведенні семінару з питань 
профілювання ризиків в рамках аналізу митних ризиків та відповідно до 
доповідної записки Департаменту таргетингу та управління митними 
ризиками від 31.08.2017 № 171/99-99-24-03-01-18

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у проведенні семінару:

Жиленко головного державного до м. Одеса, строком на
Валентину інспектора відділу он-лайн 3 доби, з 13.09.2017 по
Віталіївну моніторингу митних 15.09.2017
(таб. № 213729) оформлень управління

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) взяти до уваги, що фінансування транспортування та 
проживання _ здійснюється за рахунок Місії Європейської Союзу з 
прикордонної допомоги Молдові та Україні (ЕІЛЗАМ), та провести оплату 
добових згідно з установленими нормами

таргетингу Департаменту 
таргетингу та управління 
митними ризиками

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ 

Н А К А З

Про відрядження

Київ №о

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:

Майбороду 
Миколу 
Віталійовича 
(таб. № 202345)

Начальника другого відділу 
управління активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 10 
(десять) днів
з 15.09.2017 по 24.09.2017

Фоміна Миколу Старшого оперуповноваженого До Донецької та 
Сергійовича з особливо важливих справ Луганської областей, 
(таб. № 253963) першого відділу управління

активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

строком на 29 (двадцять 
дев’ять) днів з 20.09.2017 
по 18.10.2017

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

Фомін 2473692

сг

І І ;



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ 

Н А К А З

Київ № К '

Про відрядження

З метою виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 04.09.2017 № 127-р «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Рівненської митниці ДФС 
(Рівненська область) посадових осіб Державної фіскальної служби України:

Чередниченка
Сергія
Віталійовича 
(таб. № 195907)

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

строком на 14 
днів
з 17.09.2017 по
30.09.2017

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

Баранов 272 45 07



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

б м м ш г. З ії/'ї Київ № У0<£~

Про відрядження

З метою виконання доручень заступника начальника слідчого відділу 
Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській 
області Скрипки М.О. від 08.09.2017 №№ 51/12-8868, 51/12-8869, в порядку 
ст. 40 КПК України, щодо проведення у кримінальному провадженні 
№ 22016101110000035 від 01.03.2016 слідчих (розшукових) дій,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Овчиннікова
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

заступник начальника другого 
відділу другого управління 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Полтавської 
області строком 
на 1 день 
13.09.2017

2. Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

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

до Полтавської 
області строком 
на І день 
13.09.2017

3. Блищака 
Богдана 
Мирославовича 
таб. № 195965

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

до Полтавської 
області строком 
на 1 день 
13.09.2017
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4. Терьохіна старшого до Чернігівської
Михайла оперуповноваженого з митниці ДФС
Володимировича особливо важливих справ строком на 1 день
таб. № 204933 другого відділу другого 

управління Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

13.09.2017

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

—:______ _

В.о. Голови М.В. Продан

Кустенко 247-81-58 (31-58)



ДЕРЖАВНА Ф ІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

’к іїе іМ іЯ ' <Ш¥р-

Про відрядження 
працівників

Київ № К-

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
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 
Одеській області(місто 
Одеса) та Одеської 
митниці ДФС строком 
на 4 дні з 19.09.2017 
по 22.09.2017

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

До Головного 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Запорізькій 
області(місто 
Запоріжжя) 
та Запорізької 
митниці ДФС строком 
на 4 дні 
з 12.09.2017 по



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.).

Карпенко 2473508



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №о 4 / 0 '

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 05.09.2017 № 128-р

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Закарпатській області 
(Закарпатська область):

Гончарова Ігоря 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

Старшого оперуповноваженого з ОВС 
розслідувань, перевірки заяв та звернень 
Головного управління внутрішньої безпеки

Строком на 
6 днів
з 18.09.2017 
по
23.09.2017

Вашкевича Олега 
Леонтійовича 
(таб. № 234660)

Головного державного ревізора-інспектора 
другого відділу третього управління 
Головного управління внутрішньої безпеки

Строком на 
б днів
з 18.09.2017 
по
23.09.2017

Луговик 
Катерину 
Миколаївну 
(таб. № 199462)

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

Строком на 
6 днів
з 18.09.2017 
по
23.09.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату кош ті^ на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кош тори сах  Призначень.

В.о. Голови М.В. Продан

Гоначаров 247 36 21



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про відрядження

На виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 15.09.2017 № 613 «Про проведення тематичної перевірки», з метою 
вивчення стану' організації роботи територіальних органів ДФС у Черкаській 
області

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до територіальних органів ДФС у 
Черкаській області (м. Черкаси, Черкаська область) посадових осіб Державної 
фіскальної служби України:

Макара Олега 
Зеновійовича 
(таб. № 281402)

Ганжу Сергія 
Олександровича 
(таб. № 199903)

Півак Ольгу 
Володимирівну 
(таб. № 204671)

Баранова Сергія 
Олександровича 
(таб. № 201397)

начальника управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту Державної 
фіскальної служби України

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

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

головного державного ревізора- 
інспектора відділу комплексного 
контролю управління організації

строком на 12 днів 
з 18.09.2017 по
29.09.2017

строком на 12 днів 
з 18.09.2017 по
29.09.2017

строком на 9 днів 
з 18.09.2017 по
26.09.2017

строком на 12 днів 
з 18.09.2017 по 
29.09.2017
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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. /]

Ганжа 2724507



1

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

іР Ь с к т л  жму? Київ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 12.09.2017 № 131-р 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Кіровоградській області 
(Кіровоградська область):

Г ончарова Ігоря 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

Старшого оперуповноваженого з ОВС 
розслідувань, перевірки заяв та звернень 
Головного управління внутрішньої безпеки

Строком на 
5 днів
з 25.09.2017 
по
29.09.2017

Ступ’як М ар’яну 
Тодорівну 
(таб. № 202087)

Головного державного ревізора-інспектора 
другого відділу третього управління 
Головного управління внутрішньої безпеки

Строком на 
5 днів
з 25.09.2017 
по
29.09.2017

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

V  •

В.о. Голови . >■---- М.В. Продай

Гоначаров 247 36 21



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

^  А с /їр
'  Про відрядження Київ № /Є-

З метою участі у робочій зустрічі з питань захисту інтелектуальної 
власності, що відбудеться 19-20 вересня 2017 року у штаб-квартирі 
(ЕНВАМ)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Одеса

Г ашицького 
Олексія 
Анатолійовича 
(таб. № 199505)

головного державного інспектора 
відділу захисту прав інтелектуальної 
власності управління заходів 
нетарифного регулювання
Департаменту організації митного 
контролю Державної фіскальної 
служби України

строком на 4 
календарних дні 
з 18.09.2017 по
21.09.2017

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.

Підстава: листи Європейської Місії Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні 
від 09.08.2017 № 01.4Ю_НоМ_170809_ОиТ_иА8Р8_\УО оп ІРЯ ОРБ/ІІВ від 15.08.2017 
№ 01.4Ю _НоМ_170815_ОиТ_иА8Р8_\¥О оп ІРЯ ОРБ/ІІВ, доповідна записка 
Департаменту організації митного контролю від 31.08.2017,^1° 2066/99-99-18-01-02-18.

В.о. Голови

Ш капенко 247  27 81

М.В. Продан



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ 

Н А К А З

о Л£'/-¥- Київ № / / / / -  /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 
Львівської митниці ДФС (м. Львів, Львівська область):

Павловича
Олексія
Володимировича 
(таб.№  266816)

Бобровника
Віталія
Миколайовича 
(таб.№  266817)

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

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

строком на 5 днів з
18.09.2017 по
22.09.2017

строком на 5 днів з
18.09.2017 по
22.09.2017

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

В.о. Голови

Ошовський 247 26 83

М.В. Продан



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Щ М М Л - Київ №_

Про відрядження

Відповідно до листа Департаменту спеціалізованої підготовки та 
кінологічного забезпечення ДФС від 16.08.2017 № 789/93-93-41 та пункту 2.25 
Плану підвищення рівня професійної компетентності працівників органів 
Державної фіскальної служби 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 24.09.2017 по 30.09.2017, який відбудеться у 
місті Хмельницький:

Власенка Андрія 
Васильовича 
(таб. № 212147)

Г оловного державного інспектора 
сектору контролю за переміщенням 
товарів військового призначення та 
подвійного використання управління 
заходів нетарифного регулювання ЗЕД 
Департаменту організації митного 
контролю Державної фіскальної 
служби України

до
м. Хмельницький 
строком на 7 днів 
з 24.09.2017 по
30.09.2017

2. Фінансування відрядження (проживання, добові, транспортні витрати) 
здійснюється за рахунок ДФС.
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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 проживання, добові, транспортні витрати, 
пов’язані з поїздкою згідно з установленими нормами видатків на відрядження.

Підстава: доповідна записка Департамеї організації митного
контролю від 05.09.2017 № 2097/99-99-18-03-03-^8.

В.о. Голови М.В. Продан

/

Кір’язєва 247-26-57



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Л / бМЖ'./г-а ЯХ//Уь  К и їв  №  Ш /~

Про відрядження

З метою участі в українсько-молдовських консультаціях з питань 
узгодження тексту проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Республіки Молдова про співробітництво під час здійснення спільного 
контролю осіб, транспортних засобів і товарів на українсько-молдовському 
державному кордоні (22 вересня 2017 року, м. Могилів-Подільський Вінницької 
області)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до м. Могилів-Подільський Вінницької області:

Сущенка Сергія 
Володимировича 
(таб.№  219298)

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

строком на 1 
календарний 
день 22.09.2017

Лук’яненка 
Ігоря Івановича 
(таб. №202623)

головний державний інспектор відділу 
організації виконання митних 
формальностей у пунктах пропуску 
управління організації митного 
Департаменту організації митного 
контролю Державної фіскальної 
служби України

строком на 1 
календарний 
день 22.09.2017

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

Підстава: лист Адміністрації Державної прикордонної служби України від 19.09.2017 
№0.23-8585/0/6-17, доповідна записка Департаменту організації митного контролю ВІД
19.09.2017 № 2186/99-99-18-01-02-18.

В.о. Голови

Л ук’яненко 247  27 95

М.В. Продан



1

Д ЕРЖ А В Н А  Ф ІС К А Л Ь Н А  С Л У Ж Б А  У К РА ЇН И

НАКАЗ
Київ

«оС£?■/» 20 /•£ р. № ■ІС.

Про відрядження

Відповідно до п. 15.3 „Плану роботи Державної фіскальної служби України 
на II півріччя 2017 року”, затвердженого в.о. Голови Державної фіскальної 
служби України 30 червня 2017 року:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення робіт з технічного 
захисту інформації у Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області та 
Головному управлінні ДФС у Запорізькій області:

Галкіна Е.Ю. 
(таб. № 199270)

Котламіна Ф.О. 
(таб. № 1338120)

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

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

До м. Дніпро, ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області та до 
м. Запоріжжя, ГУ ДФС у 
Запорізькій області, 
строком на 7 днів з
01.10.17 по 07.10.17

До м. Дніпро, ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області та до 
м. Запоріжжя, ГУ ДФС у 
Запорізькій області, 
строком на 7 днів з
01.10.17 по 07.10.17

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

В.о. Голови

Хищенко 247-34-73

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ ” б ш & и л  20 / ї  Р. № 1______

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 державного підприємства «Тренінговий центр Майдан»:

Коваленко А В головного державного до Львівської області
(таб №199121) ревізора-інспектора відділу терміном на 18 днів (з

внутрішнього аудиту 26.09.2017 по 13 Л 0.2017)
Департаменту внутрішнього
аудиту

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

Коваленко 2473558



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З
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Про відрядження 
Скоромного Я.І.

У зв ’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

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

митних ризиків Департаменту 
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.

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 28.09.2017 по 27.10.2017.

В.о. Голови М .В .Продан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № -/с

Про відрядження

З метою проведення тематичних перевірок відповідно до розпорядження 
ДФС від 22_.09.2017 № П Ч ф

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення службових розслідувань:

Болотного 
Сергія Ігоровича 
(таб. № 290963)

Осадчого 
Олександра 
Васильовича 
(таб. № 282205)

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

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

до Кіровоградської, 
Рівненської 
Хмельницької та 
Черкаської областей, 
строком на 15 днів 
3 26.09.2017 по 10.10.2017 
до Харківської, 
Черкаської та 
Чернігівської областей, 
строком на 12 днів

2 .

з 26.09.2017 по 07.10.2017 
Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку

(Циганова О.Г.) провести оплату витрат на 
установленими нормами відрядних видатків. /7

та звітності
відрядження згідно з

В.о. Голови

Болотний 247-3534
! (  №  \

■ \ ч  с

М.В. Продан
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

1 Іро відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 15.09.2017 № 133-р 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Львівської митниці ДФС (Львівська 
область):

Гончарова Ігоря 
Миколайовича 
(таб. № 204901)

Старшого оперуповноваженого з ОВС | Строком на | 
відділу розслідувань, перевірки заяв та | 5 днів 
звернень Головного управління внутрішньої • з 02.Ю.'Ли7 і 
безпеки ! по

і / у ґ '1 1\ , : 'і }! Оо. і У./' ' ■ •

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та 3£о>,і>еті 
(Боднарчук І.В.) забезпечити виплату коштів на відрядженню зг' :чл з 
установленими нормами в межах кошторисних призначень.

В.о. Голови М . В .  і

Гоначаров 247 36 21



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.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:

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 п’ятнадцять днів 
з 29.09.2017 по 13.10.2017

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

В.о. Голови

Лінчевський 247 33 69 V 5

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

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, 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:

Київ

Про відрядження

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 п’ятнадцять днів 
з 29.09.2017 по 13.10.2017

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

М.В. Продан
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Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України від 25.09.2017 
№ 623 «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки:

Безолюка І.Д. 
таб. № 199123

Петрова В.А. 
таб. № 267011

Г оловного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби з 
правопорушеннями управління
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту

Г оловного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за 
діяльністю у сфері боротьби з 
правопорушеннями управління
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього аудиту

до зони діяльності 
Житомирської 
митниці ДФС строком 
на 17 днів з 27.09.2017 
по 13.10.2017

до зони діяльності 
Житомирської 
митниці ДФС строком 
на 5 днів з 09.10.2017 
по 13.10.2017

Столпакова А.В. 
таб. №202319

Головного державного інспектора до зони діяльності
відділу інформаційно-аналітичної Житомирської
роботи управління оперативного митниці ДФС строком
реагування Департаменту організації на 17 днів з 27.09.2017
протидії митним правопорушенням по 13.10.2017

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

В.о. Голови

Безолюк 590 27 72

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

З метою виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 26.09.2017 № 135-р «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Черкаської митниці ДФС 
(м. Черкаси, Черкаська область) посадових осіб Державної фіскальної служби 
України:

Розовик Вікторію 
Олексіївну 
(таб. № 202702)

Горячко Світлану 
Олександрівну 
(таб. № 199229)

Камінського
Андрія
Анатолійовича 
(таб. № 269304)

Ярмака Романа 
Сергійовича

заступника
начальника
контролю
внутрішніх

начальника управління -  
відділу комплексного 

управління організації 
перевірок Департаменту

внутрішнього аудиту

головного
інспектора
контролю
внутрішніх

державного ревізора- 
відділу комплексного 

управління організації 
перевірок Департаменту

строком на 
12 днів
з 09.10.2017 по
20.10.2017

строком на
12 днів
з 09.10.2017 по
20.10.2017

строком на 
12 днів
з 09.10.2017 по 
20.10.2017

внутрішнього аудиту

заступника начальника управління -  
начальника відділу контролю за 
доставкою товарів управління 
організації контролю за переміщенням 
товарів Департаменту організації 
митного контролю

головного державного інспектора відділу строком на 
оперативного реагування та протидії 12 днів
И 5 і К.Ч ... І “ '
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(таб. № 205836)

Жиліна Віктора 
Володимировича 
(таб. № 500607)

контрабанді наркотиків 
управління оперативного 
Департаменту організації 
митним правопорушенням

і зброї 
реагування 

протидії

головного державного ревізора- 
інспектора першого відділу третього 
управління Г оловного управління 
внутрішньої безпеки

з 09.10.2017 по
20.10.2017

строком на
4 дні
з 17.10.2017 по
20.10.2017

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

Ч /

Горянко 272 45 07



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

» ж сб ли сл  20/ ^ р № 4 з у _ х _

Про відрядження працівника

На виконання доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури від 02.10.2017 № 1685/99-99-03-02-02-18 
щодо проведення перевірки з облаштування та умов експлуатації міжнародного 
пункту пропуску для автомобільного сполучення «Брониця-Унгурь», у зв’язку
із завершенням ремонтних робіт,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Карпенка Ігоря
Анатолійовича
(таб.288486)

До зони діяльності 
Вінницької митниці 
ДФС строком на 2 дні з 
02.10.2017 по 03.10.2017

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

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

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

4. Керівнику Вінницької митниці ДФС забезпечити безперешкодний 
доступ до службових приміщень та в разі необхідності сприяти в вирішенні 
питань під час проведення перевірки. ^  /?

В.о. Голови

Без дідько 2478102

М.В. Продан



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Р 4 *(&£>  київ №

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. ст. 40, 41 КГЖ України та на виконання 
доручення старшого слідчого з ОВС Головного слідчого управління 
фінансових розслідувань ДФС України про проведення слідчих 
(процесуальних) дій у кримінальному провадженні №32015080000000056 
від 27.07.2015 року:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Установа 
Едуарда 
Валерійовича 
(таб. № 202882)

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській та 
ГУ ДФС у Запорізькій 
областях на 15 днів з
04.10.2017 року по
18.10.2017 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. у

В.о. Голови

Устинов

. _' К,
\

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

0 5  м е М н Л ' Київ №

Про відрядження

На виконання пункту 2.31 Плану підвищення рівня професійної 
компетентності посадових осіб 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» 
(зі змінами), та відповідно до листа Департаменту спеціалізованої підготовки 
та кінологічного забезпечення ДФС від 29.09.2017 № 905/93-93-41, з метою 
участі у спеціалізованій підготовці за тематикою «Застосування технічних 
та спеціальних засобів при здійсненні митного контролю»,

1. Відрядити до Департаменту спеціалізованої підготовки 
та кінологічного забезпечення ДФС (м. Хмельницький):

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

НАКАЗУЮ:

Дрозда головного державного інспектора
Олексія відділу технічних систем митного
Сергійовича контролю спеціалізованого
(таб. № 199444) призначення управління

до м. Хмельницького 
строком на 4 дні з
09.10.2017 по
12.10.2017

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

В .о. Г о л о в и М.В. Продан

Дрозд 247-27-40
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Д ЕРЖ А В Н А  Ф ІС К А Л Ь Н А  С Л У Ж Б А  У К РА ЇН И

НАКАЗ
Київ

«^ ' » № £$ПШ аІ 20 /7-у. №

Про відрядження

З метою участі в українсько-угорських переговорах з питань 
узгодження проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом 
Угорщини про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та 
Урядом Угорщини про контроль прикордонного руху в пунктах пропуску 
через державний кордон для автомобільного та залізничного сполучення та 
проекту Угоди між Україною та Угорщиною про прикордонний контроль у 
спільному пункті (18 -  19 жовтня 2017 року, пункт пропуску «Лужанка - 
Берегшурань» Закарпатської митниці ДФС)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до зони діяльності Закарпатської митниці ДФС:

Саченка Анатолія 
Ілліча,
(таб. № 266082)

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

до пункту 
пропуску 
«Лужанка 
Берегшурань» 
на 4 дні з
17.10.2017 по
20.10.2017

Білоус Наталко 
Адольфівну,
(таб. № 202796)

заступника начальника управління -  
начальника відділу митного 
співробітництва управління 
міжнародних зв‘язків Департаменту 
організації роботи Служби

до пункту 
пропуску 
«Лужанка 
Берегшурань» 
на 4 дні з
17.10.2017 по
20.10.2017

Сущенка Сергія 
Володимировича, 
(таб. № 219298)

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

до пункту 
пропуску 
«Лужанка -  

^ ( Ы у р а н ь » ......



контролю Департаменту організації 
митного контролю

на 4 дні з
17.10.2017 по
20.10.2017

Лук‘яненка Ігоря 
Івановича,
(таб. № 202623)

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

до пункту 
пропуску 
«Лужанка 
Берегшурань» 
на 4 дні з
17.10.2017 по
20.10.2017

2. Доручити Білоус H.A. підписати підсумковий документ за 
результатами зазначених вище переговорів (у разі необхідності).

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

Підстава: лист Адміністрації Державної прикордонної служби України від
28.09.2017 № 0.23-8945/0/6-17, доповідна записка Департаменту організації 
роботи Служби від 05.10.2017 № 3005/99-99-01-02^03-25.

В.о. Голови

(

М.В. Продан

Білоус 247  27 03



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

О Ї'ш Ш иЛ  АСУ’їг  к и їв  №  ^ _____

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 25.09.2017 № 427-к

У зв ’язку зі службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ :

Внести зміни до наказу ДФС від 25.09.2017 № 427-к «Про відрядження 
Скоромного Я.І.» а саме:

цифру «30» замінити цифрою «08»;

дату «27.10.2017» замінити датою «05.l0.20yf».

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА Ф ІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Шсб/піиіЯ бІ0/№р київ

Про відрядження 
Македона П.М.

У зв ’язку зі службовою необхідністю

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Македона Павла заступника начальника 
Миколайовича управління -  начальника відділу 
(таб. № 279681) контролю митної вартості

управління митної вартості 
Департаменту адміністрування 
митних платежів ДФС

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

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів 
з 09.10.2017 по 07.11.2017.

№ 4 * / к-

В.о. Голови М. В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № О - м.

Про внесення змін до наказу ДФС 
від 27.09.2017 № 433-к

У зв'язку із службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до наказу ДФС від 27.09.2017 № 433-к «Про відрядження», 
а саме виключити позицію: «Горячко Світлану Олександрівну (таб. № 199229) 
головного державного ревізора-інспектора відділу комплексного контролю 
управління організації внутрішніх перевірок Департаменту внутрішнього 
аудиту, строком на 12 днів з 09.10.2017 по 20.10.2017».

В.о. Голови М.В. Продан

Розовик 247 34 37
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Д ЕРЖ А В Н А  Ф ІС К А Л Ь Н А  С Л У Ж Б А  У К РА ЇН И

НАКАЗ
Київ

«05~» 20 /У р. № / -  /с.

Про відрядження

З метою перевірки рівня професійної підготовки співробітників 
оперативно-технічних підрозділів оперативних управлінь окремих 
територіальних органів ДФС, стану спеціальних технічних засобів, які є в них 
на озброєнні, відповідно до розпорядження ДФС від 29.09.2017 № 136-р «Про 
проведення внутрішньої перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Марченка 
Анатолія 
Васильовича 
(таб. № 218654)

5 (п’ять) днів з 09.10.2017 по
13.10.2017, також до Головного 
управління ДФС у 
Дніпропетровській області, 
м. Дніпро, Головного 
управління ДФС у Запорізькій 
області, м. Запоріжжя, та 
Головного управління ДФС у 
Харківській області, м. Харків, 
строком на 5 (п’ять) днів з
23.10.2017 по 27.10.2017.

Заступника начальника 
оперативно-технічного 
відділу Г оловного 
оперативного 
управління Державної 
фіскальної служби 
України

до Головного управління ДФС 
у Миколаївській області, 
м. Миколаїв, Головного 
управління ДФС в Одеській 
області, м. Одеса, та Головного 
управління ДФС у Херсонській 
області, м. Херсон, строком на



2

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 Миколаївській області, 
м. Миколаїв, Головного 
управління ДФС в Одеській 
області, м. Одеса, та Головного 
управління ДФС у Херсонській 
області, м. Херсон, строком на
5 (п’ять) днів з 09.10.2017 по
13.10.2017, також до Головного 
управління ДФС у 
Дніпропетровській області, 
м. Дніпро, Головного 
управління ДФС у Запорізькій 
області, м. Запоріжжя, та 
Головного управління ДФС у 
Харківській області, м. Харків, 
строком на 5 (п’ять) днів з
23.10.2017 по 27.10.2017.

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
/  - N ''V' \

\ ы ' І ,

Фесенко 2473683
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Н А К А З

$}((?-$4П{-{сЯ~ Київ N 2  ~М—

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 04.10.2017 № 140 

НАКАЗУЮ:

.1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Чернівецькій області 
(Чернівецька область):

Г ончарова Ігоря Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
Миколайовича відділу розслідувань, перевірки заяв та 5 днів
(таб. № 204901) звернень Головного управління внутрішньої з 09.10.2017

безпеки по
13.10.2017

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

В.о. Голови

іЛ

Гоначаров 247 36 21



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖ БА УКРАЇНИ

Н А К А З

&5~ О кя& т ил які/#''/’ Київ

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 
управління Державної 
фіскальної служби у 
Київській області (місто 
Київ та їх територіальні 
органи) та до зони 
діяльності Київської 
митниці ДФС строком 
на 4 дні з 10.10.2017 по
13.10.2017 зі щоденним 
поверненням до міста 
Київ

закупівель та експлуатації 
майна Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури

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

До Головного
управління Державної 
фіскальної служби у
Дніпропетровській

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

області (місто Дніпро) 
та Дніпропетровської



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

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку 
інфраструктури (Саченко А.І.) забезпечити 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 п ід /ч а с  огляду службового 
автотранспорту (транспортування до місця знаходження та ін.).

В.о. Голови М.В. Продан

Бездідько 2478102


