
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

0 5  »

Про відрядження працівника

На виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 05.10.2017 № 51-Г «Про приймання-передання матеріальних цінностей» 
та з метою забезпечення належного обліку матеріальних цінностей, що 
знаходяться на балансі ДФС,

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 Львівської митниці ДФС забезпечити безперешкодний 
доступ до службових приміщень та в разі необхідності сприяти в вирішенні 
питань під час огляду матеріальних цінностей (транспортування до місця 
знаходження та ін.). х

В.о. Голови \  М.В. Продан

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

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

До зони діяльності 
Львівської митниці ДФС 
строком на 3 дні з
10.10.2017 по 12.10.2017

Бездідько 2478102



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

'/У Л&/'Ур К иїв

Про відрядження

З метою унеможливлення потрапляння марок акцизного податку, які 
пошкоджені у процесі виробництва, в незаконне виробництво та обіг,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до Головного управління ДФС у Харківській області для 
участі у знищенні марок акцизного податку, які пошкоджені у процесі 
виробництва:

Дороша Завідувача сектором контролю за до Головного
Сергія виробництвом та обігом марки управління ДФС у
Олександровича акцизного податку Харківській області
(таб. № 199235) (м. Харків) строком на

З дні 18Л0.2017 -
20.10.2017

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

В.о. Голови

/■ і

М.В. Продан

Дорош 272-06-39



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про відрядження

У зв’язку зі службовою необхідністю, для забезпечення безпеки 
працівників Державної фіскальної служби України під час проведення ротації 
особового складу управлінь оперативного забезпечення на окремих 
територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій та Луганський областях,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Лук’яненка 
Миколу 
Миколайовича 
(таб. № 195994)

Петрашевича
Івана
Олександровича 
(таб. № 240329)

Шевченка
Ігоря
Петровича 
(таб. № 240327)

Заступника начальника 
управління -  начальника 
першого відділу управління 
активних заходів 
Головного оперативного 
управління ДФС

Заступника начальника 
другого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

Заступника начальника 
першого відділу управління 
активних заходів Головного 
оперативного управління ДФС

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 4 дні 
з 18.10.2017 по 21.10.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 6 днів 
з 18.10.2017 по 23.10.2017

До Донецької та 
Луганської областей, 
строком на 4 дні 
з 18.10.2017 по 21.10.2017

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

Петрашевич 2723692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

М ш б л м А -  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. 19'.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 головного до Вінницької області, Волинської області, 
Олександра державного Житомирської області, Івано-Франківської
Валерійовича ревізора- області, Київської області, Кіровоградської
(таб. № 205375) інспектора області, Львівської області, Полтавської області,

Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
з 19.10.2017 по 05.11.2017

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 

Лінчевський 247 33 69

М.В. Продан



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

^ Х Р / ^ Р К иїв №  '/£ -_____

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:
Радька Павла головного до Вінницької області, Волинської області, 
Вікторовича державного Житомирської області, Івано-Франківської
(таб. № 201483) ревізора- області, Київської області, Кіровоградської

інспектора області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
з 19.10.2017 по 05.11.2017

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

Радько 247 33 69
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Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 19і. 1.17, пЛ 9\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:
Чубаря Артема Заступника до Вінницької області, Волинської області, 
Костянтиновича начальника Житомирської області, Івано-Франківської 
(таб. № 201482) відділу області, Київської області, Кіровоградської

області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
з 19.10.2017 по 05.11.2017

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

В.о Голови М.В. Продан
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Про відрядження

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:

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 10 (десять) 
днів з 20.10.2017 по 
29.10.2017

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

Майборода 2473692
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Про відрядження

На виконання розпоряджень ДФС від 19.10.2017 № 148 - р та № 150 - р «Про 
проведення тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до зони діяльності Сумської 
митниці ДФС та ГУ ДФС у Сумській області (Сумська область):

Жиліна Віктора Головного державного ревізора - інспектора Строком на 
Володимировича першого відділу третього управління З дні 
(таб. № 500607) Головного управління внутрішньої безпеки з 24.10.2017

по
26.10.2017 '

Погорілого Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
Олега Юрійовича відділу розслідувань, перевірок заяв та 3 дні 
(таб. № 266117) звернень Головного управління внутрішньої з 01.11.2017

безпеки по
03.11.2017

Лисенка Віктора Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
Федоровича другого відділу першого управління 8 днів
(таб. № 261537) Головного управління внутрішньої безпеки з 24.10.2017



2

Поліщука Василя Старшого слідчого з ОВС першого відділу Строком на
Івановича процесуального контролю управління 3 дні
(таб. № 202555) організації досудового розслідування з 01.11.2017

Головного слідчого управління фінансових по
розслідувань 03.11.2017

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.

Контроль за виконанням наказу залишаю зд7собою.

В.о. Голови , \ Л. і.; ч М.В. Продан
— .. V v \

I  І W AII < І ДЛП

Жилін 5904887
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НАКАЗ
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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 Вінницькій області:

Гвоздінського В.І. 
(таб. № 1338211)

Котламіна Ф.О. 
(таб. № 1338120)

Директора 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. Вінниця, ГУ ДФС у 
Вінницькій області, 
строком на 3 дні з
25.10.17 по 27.10.17

До м. Вінниця, ГУ ДФС у 
Вінницькій області, 
строком на 3 дні з
25.10.17 по 27.10.17

В.о. Голови

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

М.В. Продан

Хищенко 247-34-73



ДЕРЖ АВНА ФІС КАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

М  те-Ьтсл-- М Ш  київ № 4 ^ - / ^

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 19.10.2017 № 691 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Вінницької митниці ДФС 
(Вінницька область):

Сапсая Старшого оперуповноваженого з ОВС Строком на
Олександра відділу розслідувань, перевірки заяв та 2 дні
Васильовича звернень Головного управління внутрішньої з 26.10.2017
(таб. № 204931) безпеки по

27.10.2017

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 М.В. Продан

Сапсай 2478154



№
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

, т іївС-Ф-миЛ К иїв  №  ^  к -
Про відрядження

З метою забезпечення виконання наказу Державної фіскальної служби 
України від 28.03.17 № 211 «Про проведення заходів у зонах діяльності митниць 
Державної фіскальної служби України» та відповідно до доповідної записки 
Департаменту організації протидії митним правопорушенням від 26.10.17 
№ 1840/99-99-20-01-02-18

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки до 
Волинської митниці ДФС (Волинська область):

Чурікова 
Максима 
В олодимировича

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

строком на 5 днів з
30.10.2017 по
03.11.2017

Максименка 
Олександра 
Дмитровича 
(таб. № 241742)

головного державного інспектора 
відділу оперативного реагування 
управління оперативного
реагування Департаменту
організації протидії митним 
правопорушенням ДФС

строком на 5 днів з
30.10.2017 по
03.11.2017

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
і 7 ° Р /  \  ’ 'Г ч  1 \  V'. ‘ _________( ,\ \ -  у : * —--

І/,г І “ .и \ 5/Чи V»- и іи / - і\\ ' х А \ / ^ І і
Максименко 247 26 85 -----  ^



і
Д Е РЖ А В Н А  Ф ІС К А Л Ь Н А  С Л У Ж БА  УКРАЇН И

НАКАЗ
Київ

» ШСІЧіиіЛ 20 р. № 9 №

Про відрядження

У зв’язку із необхідністю виконання наказу ДФС України від
19.10.2017 № 685 про проведення службової перевірки та з метою вивчення 
стану службової діяльності слідчого управління фінансових розслідувань ГУ 
ДФС у Херсонській області,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення службової 
перевірки до м. Херсон Херсонської області:

Абакумова 
Бориса 
Олеговича 
(таб. № 202565)

заступника начальника 
першого відділу 
процесуального контролю 
управління організації 
досудового розслідування 
Головного слідчого 
управління фінансових 
розслідувань Державної 
фіскальної служби 
України

строком на 5 днів з
30.10.2017 по 03.11.2017

Русаненко 
Олену 
Анатоліївну 
(таб. № 082424)

старшого слідчого з 
особливо важливих справ 
першого відділу 
процесуального контролю 
управління організації 
досудового розслідування 
Головного слідчого 
управління фінансових 
розслідувань 
Державної фіскальної 
служби України

строком на 5 днів з
30.10.2017 по 03.11.2017



2

2. Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем 
(Чмерук М.О.) забезпечити внесення цього наказу до Репозиторія звітної та 
статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до 
наказу ДФС від 07.10.2014 №168.

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

Русаненко 2813021



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Фцфлїмл- <Ш%р Київ № ¥  ~і

Про відрядження
І

На виконання розпоряджень ДФС від 17.10.2017 № 146-р та від 26.10.2017 
№ 153-р

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Полтавській області 
(Полтавська 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 30.10.2017

безпеки по
03.11.2017

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

Гоначаров 247 36 21



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № /Є-

Про внесення змін до наказу 
ДФС від 28.08.2017 № 377-к

У зв’язку зі службовою необхідністю,

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до п. 1 наказу ДФС від 28.08.2017 № 377-к «Про 
відрядження» та викласти його у наступній редакції:

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, з щоденним 
поверненням

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 12 
днів з 28.08.2017 по 
08.09.2017, з щоденним 
поверненням

Дроняка С.В. 
таб. № 199908

головного державного ревізора- 
інспектора відділу контролю за

до зони діяльності 
Київської митниці

№* А \ .0’-•' /У

V'1' II Ь І



діяльністю у сфері боротьби 3 
правопорушеннями управління 
організації внутрішніх перевірок 
Департаменту внутрішнього 
аудиту

ДФС, строком на 19 
днів з 28.08.2017 по 
15.09.2017, з щоденним 
поверненням

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, з щоденним 
поверненням

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, з щоденним 
поверненням

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, з щоденним 
поверненням

В.о. Голови
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Л С /У р Київ №

Про відрядження

З метою вирішення негайних оперативних питань, перевірки стану 
організації роботи з документування корупційних та інших правопорушень у 
сфері службової діяльності

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

0 і

Шкурата
Ігоря
Петровича 
(таб. № 287475)

Начальника Головного до Головного управління
управління внутрішньої безпеки ДФС у Вінницькій області 
Державної фіскальної служби м. Вінниця,
України строком на 1 (одну) добу

з 03.11.2017 по 03.11.2017

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.

Василенко 247-34-59



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

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 ГУ ДФС у Черкаській області:

Коваленко А В головного державного до Черкаської області
(таб №199121) ревізора-інспектора відділу терміном на 16 днів (з

внутрішнього аудиту 02.11.2017 по 17.11.2017)
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



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

3 метою виконання розпорядження Державної фіскальної служби 
України від 03.11.2017 № 46{ - р «Про проведення тематичних перевірок»

НАКАЗУЮ:
і

1. Відрядити у службових справах:
1.1. до ГУ ДФС у Донецькій області (м. Маріуполь, Донецька область) 

посадових осіб Державної фіскальної служби України:
Лук’янова Олега 
Г ригоровича 
(таб. № 196006)

Макушинського 
1вана Романовича 
(таб. № 291663)

Лисенка Вштора 
Федоровича 
(таб. № 261537)

ОВС відділу 
економічних 

оперативного

організації
злочинів

управління

строком на 14 
днів
з 05.11.2017 по 
18.11.2017

ст. о/у з 
викриття 
Г оловного 
ДФС
ГДРІ відділу інформаційно-аналітичного строком на 14 
забезпечення бюджетного процесу днів 
Департаменту моніторингу доходів та з 05.11.2017 по 
обліково-звітних систем ДФС 18.11.2017
ст. о/у з ОВС другого відділу першого строком на 14 
управління ГУ ВБ ДФС днів

3 05.11.2017 по 
18.11.2017

1.2. до ГУ ДФС у Кіровоградській області (м. 
Кіровоградська область) посадових осіб Державної фіскальної 
Друцьку 
Валентину 
Анатоліївну 
(таб. № 287253)
Дилдіна Сергія 
Борисовича 
(таб. № 238956)

Куварзіна Олексія 
Сергійовича 
(таб. № 196008)

начальника відділу тематичних 
перевірок управління організації 
внутрішніх перевірок Департаменту 
внутрішнього аудиту 
заступника начальника управління 
начальника відділу аналізу окремих 
операцій Департаменту моніторингу 
доходів та обліково-звітних систем 
старшого оперуповноваженого з ОВС 
відділу організації викриття економічних 
злочинів Г оловного оперативного 
управління

г а \ Д

Кропивницький, 
служби України: 

строком на 12 
днів
з 06.11.2017 по
17.11.2017 
строком на 12 
Днів
з 06.11.2017 по
17.11.2017 
строком на 12 
днів
з 06.11.2017 по
17.11.2017



2

Куліша старшого оперуповноваженого з ОВС строком на 12
Олександра другого відділу першого управління днів
Анатолійовича Головного управління внутрішньої з 06.11.2017 по
(таб. № 204907) безпеки ' 17.11.2017

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

Друцька 272 - 4881



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

На виконання пункту 2.32 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 25.10.2017 № 1020/93-93-41, з метою 
участі у спеціалізованій підготовці за тематикою «Особливості роботи 
операторів аналізу рентгенівських зображень, отриманих за допомогою ІДК»?

НАКАЗУЮ:

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

Перепелицю головного державного до м. Хмельницького
Миколу інспектора відділу строком на 4 дні з
Олександровича технічних систем митного 06.11.2017 по 09.11.2017
(таб.№ 233050) контролю управління

технічних систем митного 
контролю та координації 
міжнародних проектів 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку



2

Душкову 
Марину 
В ’ячеславівну 
(таб.№ 199184)

головного державного 
інспектора відділу 
технічних систем митного 
контролю управління 
технічних систем митного 
контролю та координації 
міжнародних проектів 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

до м. Хмельницького 
строком на 4 дні з
06.11.2017 по 09.11.2017

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

Перепелиця 247-33-40



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  

Н А К А З

Київ

Про відрядження 
Македона П.М.

У зв’язку зі службовою необхідністю 

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити:

Македона Павла 
Миколайовича 
(таб. №279681)

заступника начальника 
управління -  начальника відділу 
контролю митної вартості 
управління митної вартості 
Департаменту адміністрування 
митних платежів ДФС

до Львівської митниці 
ДФС (м. Львів) 
строком на ЗО днів
з 09.11.2017 по 08.12.2017.

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

В.о. Голови М .В.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

• '$  е сс£й Іс ї.сУ і6 і{,и  Л^-- 'Ґ’//Ь  Київ №  ^ /̂ б ' -іС .______

Про відрядження

Відповідно до вимог ст. 40 КПК України та на виконання доручення 
старшого слідчого СУФР ДГО в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві про 
проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні 
№32017100050000037 від 11.07.2017 року:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для проведення заходів:

Крічфалуши 
Сергія
Михайловича 
(таб. №202737)

Вітера 
Володимира 
Олеговича 
(таб. №283229)

Пипу
Олександра 
Миколайовича 
(таб. №202729)

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

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

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

старшого оперуповноваженого з 
особливо важливих справ 
першого відділу управлін 
викриття кримінальних

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
>бласті на 5 днів з 

1)8.11.2017 року по
12.11.2017 року



Г айнутдінова 
Олександра 
Вікторовича 
(таб. № 202133)

Поліщука 
Олексія 
Миколайовича 
(таб. №292681)

Хоружого 
Костянтина 
Валерійовича 
(таб. №218948)

Силенка 
Ярослава 
Анатолійовича 
(таб. №242324)

І1
Тищенка
Івана

правопорушень у митній сфері 
Головного оперативного 
управління Державної фіскальної 
служби України, капітана 
податкової міліції

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

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

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

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

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

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

старшого оперуповноваженого 
особливо важливих справ

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

. „ ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з



Олександровича 
(таб. № 202735)

Каранду 
Максима 
Сергійовича 
(таб. №281920)

Г орбовську 
Антоніну 
Володимирівну 
(таб. №202728)

Єрмоленка 
Андрія 
Сергійовича 
(таб.№293024)

Лук’яненка 
Миколу 
Миколайовича 
(таб. № 195994)

третього відділу управління 
викриття кримінальних 
правопорушень у митній сфері 
Головного оперативного 
управління Державної фіскальної 
служби України, майора 
податкової міліції

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

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

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

Заступника начальника 
управління -  начальника першого 
відділу управління активних 
заходів
Головного оперативного 
управління ДФС

08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року

до ГУ ДФС у Одеській 
області на 5 днів з
08.11.2017 року по
12.11.2017 року



Шевченка Заступника начальника до ГУ ДФС у Одеській
Ігоря першого відділу управління області на 5 днів з
Петровича активних заходів Головного 08.11.2017 року по
(таб. № 240327) оперативного управління ДФС 12.11.2017 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. ч.

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

0 $  Л£Є &.У

Про відрядження

Київ №•о

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 шістнадцять днів
з 09.11.2017 по 24.11.2017

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

Лінчевський 247 33 69

В.М.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

ІО їЖьу/ґ'Є к и їв  № 4У-Ф

Про виконання рішення суду

У зв’язку з набранням законної сили постановою Хмельницького 
окружного адміністративного суду від 12 квітня 2016 року, залишеною без 
змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 23 серпня
2016 року, у справі № 822/456/16 (далі -  Постанова) за позовом Кравчука 
Михайла Михайловича

НАКАЗУЮ:

Виконати Постанову в частині виплати одноразової грошової допомоги 
у зв’язку із встановленням II групи Інвалідності Кравчуку Михайлу 
Михайловичу, яка складає 111 252,00 гривні.

Підстава: висновок про призначення одноразової грошової допомоги в 
разі інвалідності працівника податкової міліції згідно з Податковим кодексом 
України старшому оперуповноваженому відділу організації викриття 
економічних злочинів оперативного управління Головного управління ДФС у 
Хмельницькій області майору податкової міліції Кравчуку Михайлу 
Михайловичу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. Голови М.В. Продай

Гривнак 247 3341



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
Київ

* <№ " М&ІРСЮгьЙ р. №

П ро виконання рішення суду

У зв’язку з набранням законної сили постановою Львівського 
апеляційного адміністративного суду від 26.10.2016 у справі № 876/3128/16 
(далі -  Постанова) за позовом Фикити Олега Петровича та постанови 
державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 23.12.2016 
№53178226

НАКАЗУЮ:

виконати Постанову в частині виплати одноразової грошової допомоги 
по інвалідності у розмірі 70 відсотків чотирирічного грошового забезпечення 
старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ міжрегіонального 
відділу оперативного документування оперативного управління Головного 
управління ДФС у Львівській області Фикигі Олегу Петровичу, яка складає 
65 869,44 гривні.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова

Гривнак 247 3341



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
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Про виконання рішення суду

У зв’язку з набранням законної сили постановою Хмельницького 
окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2016 року, залишеною без 
змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду 
від 06 грудня 2016 року у справі № 822/1348/16 (далі -  Постанова) за позовом 
Вахоніна Володимира Михайловича та з урахуванням постанови про 
відкриття виконавчого провадження від 17.05.2017 №53945647

НАКАЗУЮ:

Виплатити одноразову грошову допомогу у зв’язку із встановленням 
II групи інвалідності Вахоніну Володимиру Михайловичу, яка складає 
64 150,80 гривень. ф

Підстава: висновок про призначення одноразової грошової допомоги в 
разі інвалідності працівника податкової міліції згідно з Податковим кодексом 
України Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику 
податкової міліції Вахоніну Володимиру Михайловичу.

В.о. Голови

Контроль за виконанням наказу за

М.В. Продан

Гривнак 247 3341
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
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Про виконання рішення суду

У зв’язку з набранням законної сили постановою Хмельницького 
окружного адміністративного суду від 06 червня 2016 року, залишеною без 
змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду 
від 06 вересня 2016 року, у справі № 822/791/16 (далі -  Постанова) за позовом 
Дунця Віталія Казимировича *

НАКАЗУЮ:

Виплатити одноразову грошову допомогу у зв’язку із встановленням 
II групи інвалідності Дунцю Віталію Казимировичу, яка складає 
127 050,56 гривень.

Підстава: висновок^про призначення одноразової грошової допомоги в 
разі інвалідності працівника податкової міліції згідно з Податковим кодексом 
України Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику 
податкової міліції Дунцю Віталію Казимировичу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за/собою.

В.о. Голови / /  / і /  М.В. Продан

Гривнак 247 3341



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про виконання рішення суду

У зв’язку з набранням законної сили постановою Хмельницького 
окружного адміністративного суду від 22 листопада 2016 року, залишеною без 
змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 26 січня
2017 року, у справі № 822/455/16 (далі -  Постанова) за позовом Цімарного 
Михайла Михайловича, та постановою державного виконавця про відкри ття 
виконавчого провадження від 16.03.2017 №53580452,

Виконати Постанову в частині виплати одноразової грошової допомоги 
у зв’язку із встановленням II групи інвалідності Цімариому Михайлу 
Михайловичу, яка складає 127 268,96 гривні.

Підстава: висновок про призначення одноразової грошової допомоги в 
разі інвалідності працівника податкової міліції згідно з Податковим кодексом 
України старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативного 
супроводження адміністрування 1ІДВ оперативного управління Головного 
управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції 
Цімарному Михайлу Михайловичу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

НАКАЗУЮ:

/

В.о. Голови М.В. Продан

Гривпак 247 3341


