
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № ш

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 03.11.2017 № 163 - р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до зони діяльності Закарпатської 
митниці ДФС (Закарпатська область):

Жиліна Віктора Головного державного ревізора - інспектора Строком на
Володимировича першого відділу третього управління 9 днів
(таб. № 500607) Головного управління внутрішньої безпеки з 14.11.2017

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 за србою.

В.о. Голови В. Продан

по
22.11.2017

Жилін 5904887



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № 4 'Ж  /с-

Про внесення змін до
наказу ДФС від 03.11.2017 № 482-к

У зв’язку із службовою необхідністю, виконанням поставлених завдань та 
розпоряджень керівника робочої групи із перевірки ГУ ДФС у Кіровоградській 
області Друцької В.А. старшим оперуповноваженим з ОВС відділу організації 
викриття економічних злочинів Головного оперативного управління 
Куварзіним О.С.

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу ДФС від 03.11.2017 № 482-к «Про відрядження», 
а саме у абзаці другому у підпункті 1.2 пункту 1 слова та цифри «строком на 
12 днів з 06.11.2017 по 17.11.2017» замінити на слова та цифри «строком на 5 днів 
з 06.11.2017 по 10.11.2017».

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

Контроль за виконанням наказу залишаю за собо^э- 

В.о. Голови ‘ V V  ? М.В. Продан

Зломинога 272-4881



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/ / .  Київ №

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 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 
Костянитиновича 
(таб.№ 201482)

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

області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісім днів 
з 10.11.2017 по 17.11.2017

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

Чубар 247 33 69

І М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

-[Р м т са+аЖ  <ШУр Київ

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 14.07.2017 № 1161/99-99-03-02-02-18 з метою проведення заходів 
по перевірці технічного стану та цільового використання службового 
автотранспорту, який знаходиться на балансі територіальних органів ДФС та їх 
структурних підрозділів та надання консультативно-методичної допомоги 
відрядити до зони діяльності ГУ ДФС у Харківській області, Харківської 
митниці ДФС, ГУ ДФС у Луганської області та Луганської митниці ДФС:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у обстеженні:

Бездідька
Володимира
Миколайовича

головного державного 
інспектора сектору 
транспортного забезпечення та 
обліку управління 
матеріального забезпечення, 
закупівель та експлуатації 
майна Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури.

до м. Харків 
строком на 4 дні

(таб.67688)
з 14.11.2017 
по 17.11.2017

до м. Сєверодонецьк 
строком на 4 дні
з 28.11.2017 по
01.12.2017

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



3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
(Рахуба А.М.) 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.).

В.о. Голови М.В. Продан

Карпенко 2473508



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
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Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 03.11.2017 № 166 - р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до зони діяльності Одеської 
митниці ДФС (Одеська область):

Жиліна Віктора Головного державного ревізора - інспектора Строком на 
Володимировича першого відділу третього управління 8 днів 
(таб. № 500607) Головного управління внутрішньої безпеки з 28.11.2017

по
05.12.2017

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 за с/бою.

В.о. Голови М.В. Продан

Жилін 5904887



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

Київ

Про відрядження

З метою участі посадових осіб ДФС у навчальному курсі 
для операторів детекторів «IONSCAN 50(ЮТ», який відбудеться 30.11.2017 
в м. Одеса та на виконання доповідної записки Департаменту організації 
роботи Служби в ід  01.11.2017 № 3277/99-99-01-02-01-18,

2. Фінансування витрат (проживання, добові, непередбачувані 
витрати) здійснюється за рахунок Програми з експортного контролю та 
безпеки кордонів (ЕХВ8).

3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 
(Боднарчук І.В.) провести оплату витрат на проїзд до м. Одеса та у 
зворотному напрямку.

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до Одеської митниці ДФС:

Перепелицю головного державного до м. Одеси строком
Миколу інспектора відділу технічних на 3 дні з 29.11.2017
Олександровича систем митного контролю по 01.12.2017
(таб.№ 233050) управління технічних систем

митного контролю та 
координації міжнародних 
проектів Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури

В.о. Голови М.В. Продан

Перепелиця 247-33-40



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

-/ /  ШШи&іСсра.. зиу//, Київ №  > ^ / ~ ІС-

Про відрядження

З метою забезпечення участі представників ДФС у тренінгу, що 
проводиться в рамках проекту «Допомога прикордонній службі України у 
боротьбі з терористичними загрозами»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у тренінгу на тему «Виявлення терористичних 
загроз», що проводиться на базі Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Б. Хмельницького (м. Хмельницький):

Жеребця Вадима 
Анатолійовича 
(таб.№  199176)

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

строком на 
6 календарних дні, з
26.11.2017 по
01.12.2017

Власенко 
Андрія 
Васильовича 
(таб. № 212147)

Захарченко 
Михайла 
Валерійовича 
(таб. № 202542)

головного державного інспектора 
сектору контролю за
переміщенням товарів
військового призначення та 
подвійного використання
управління заходів нетарифного 
регулювання ЗЕД Департаменту 
організації митного контролю

головного державного інспектора 
відділу заходів нетарифного 
регулювання управління заходів 
нетарифного регулювання ЗЕД 
Департаменту організації митного 
контролю

строком на 
6 календарних дні, з
26.11.2017 по
01.12.2017

строком на 
6 календарних дні, з
26.11.2017 по
01.12.2017

\



Корневого 
Максима 
Олеговича 
(таб. № 199528)

головного державного інспектора 
відділу онлайн-моніторингу 
митних оформлень управління 
таргетингу Департаменту 
таргетингу та управління 
митними ризиками

строком на 
6 календарних дні, з
26.11.2017 по
01.12.2017

2. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітност; 
(Боднарчук І.В.) взяти до уваги, що витрати на відрядження (добові, які 
включають в себе проживання та харчування) здійснюються за рахунок ОБСЄ. 
Проїзд до м. Хмельницький -  за рахунок ДФС.

Підстава: лист Координатора проектів в Україні Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) від 05.10.2017 № 461 та Доповідна записка Департаменту 
організації роботи служби від 03.11.2017 № 3322/99-99-01 -0^4)3-25

В.о. Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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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” (із змінами) (далі -  наказ)

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у проведенні тематичного 
короткотермінового семінару „Сприяння захисту прав інтелектуальної 
власності” (пункт 3.12 Плану підвищення рівня професійної компетентності 
працівників органів ДФС у 2017 році, затвердженого цим наказом):

Г ащицького 
Олексія 
Анатолійовича 
(таб. № 199505)

головного державного 
інспектора відділу захисту прав 
інтелектуальної власності 
управління заходів нетарифного 
регулювання ЗЕД Департаменту 
організації митного контролю

до Департаменту 
спеціалізованої підготовки 
та кінологічного 
забезпечення ДФС 
(м. Хмельницький) 
строком на 4 дні 
з 21.11.2017 по 24.11.2017

Макарука
Ігоря
Анатолійовича 
(таб. № 201901)

Павлишена
Олега

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

до Департаменту 
спеціалізованої підготовки 
та кінологічного 
забезпечення ДФС 
(м. Хмельницький) 
строком на 4 дні 
з 21.11.2017 по 24.11.2017

головного державного до Департаменту
інспектора відділу оперативного спеціалізованої підготовки

Володимировича реагування та протидії
\



9

(таб. № 213729) контрабанді наркотиків і зброї забезпечення ДФС
управління оперативного (м. Хмельницький)
реагування Департаменту строком на 4 дні
організації протидії митним з 21.11.2017 по 24.11.2017 
правопорушенням

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

Ярмоленко 247-34-84



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
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Про відрядження

Київ

З метою проведення перевірки стану підготовки під’їзних шляхів та 
майданчиків для встановлення вагових комплексів у міжнародних пунктах 
пропуску автомобільного сполучення у зоні діяльності Закарпатської 
митниці ДФС, відповідно до доручення в.о. Голови Служби до доповідної 
записки від 16.11.2017 № 2069/99-99-03-03-02-25,

НАКАЗУЮ:

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

Черноштана
Ігоря
Анатолійовича

Заступника начальника 
управління -  начальника 
відділу технічних систем 
митного контролю управління 
технічних систем митного 
контролю та координації 
міжнародних проектів 
Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури

до Закарпатської 
митниці ДФС строком 
на 5 днів з 19.11.2017 
по 23.11.2017

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

В.о. Голови ! І '  • ' /  V  М.В. Продан

Ш . . З Д Г ' ;  : ..........
1\-г \  \  * “ /  уі < ■

Перепелиця 247-33-40



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Про відрядження

З метою забезпечення участь представника ДФС у проведенні 
практичного семінару з протидії контрабандній діяльності (далі -  семінар), 
що відбудуться у період з 21 по 22 листопада 2017 року на базі Волинської 
митниці ДФС, та відповідно до доповідної записки Департаменту 
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС від 18.10.2017 
№ 1001/93-93-41 стосовно проведення практичного семінару,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити до Волинської митниці ДФС (Волинська область) для 
участі у проведенні семінару:

Семеновича С.К. головного державного інспектора строком на 3 дні, 
таб. № 202704 відділу оперативного реагування та 20.1 1.2017 по

протидії контрабанді наркотиків і 22.11.2017 
зброї управління оперативного 
реагування Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням

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

Семенович 247 26 98



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

(.сп-Сі̂ Сі. Ш У ^ і Київ №  /с.--------

Про відрядження

Відповідно до ст.16 Закону України від 19 грудня 1995 року №481/95-ВР «Про 
державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» зі змінами, п.п. 19і. 1.14, 
19 .1.16, 19'.1.17, пЛ9!.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 дев’ятнадцять днів 
з 20.11.2017 по 08.12.2017

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 М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Ш М и < ж 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, 19 .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:
Чубаря Артема Заступника до Вінницької області, Волинської області, 
Костянитиновича начальника Житомирської області, Івано-Франківської 
(таб. № 201482) відділу області, Київської області, Кіровоградської

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.

області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на дев’ятнадцять днів
3 20.11.2017 по 08.12.2017

В.о Голови М.В. Продан

Чубар 247 33 69



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

«'А̂ '» Л ш А си & і Ж ' /  /с

Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від 26.10.2017 
№ 154-р „Про проведення кущового семінару-тренінгу”

НАКАЗУЮ:

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

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

В.о. Голови М.В. Продан

/

Бабаніна 2473492



Додаток
до наказу ДФС
від //.11.2017 № /# - £ •

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

Адаптація. Наставництво”

Пажитнову 
Тетяну 
Петрівну 
(таб. № 273800)

директора Департаменту кадрової до Головного управління 
політики та роботи з персоналом ДФС у Миколаївській

області (м. Миколаїв) 
строком на 1 день
24.11.2017

Ткаченко
Ірину
Валентинівну 
(таб. № 199856)

начальника відділу кадрового до Головного управління
адміністрування управління 
взаємодії з персоналом 
територіальних органів 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

ДФС у Миколаївській 
області (м. Миколаїв) 
строком на 2 дні
323.11.2017 по 24.11.2017

Бризицького 
Максима 
Олександровича 
(таб. № 275251)

заступника начальника 
управління - начальника відділу 
добору та оцінки управління 
організаційного розвитку 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

до Головного управління 
ДФС у Миколаївській 
області (м. Миколаїв) 
строком на 1 день
24.11.2017

Даниленко
Аллу
Валентинівну 
(таб. № 199510)

головного державного інспектора до Головного управління
відділу кадрового 
адміністрування управління 
роботи з персоналом митниць 
Департаменту кадрової політики 
та роботи з персоналом

Директор Департаменту кадрової 
політики та роботи з персоналом

ДФС у Миколаївській 
області (м. Миколаїв) 
строком на 2 дні 
з 23.11.2017 по 24.11.2017

■'.4
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ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

^УміМіїГпаГ'А ЛсУУр к и їв  №
Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС, 
згідно із наказом ДФС від 01.11.2017 № 720,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Овчиннікова
Юрія
Олександровича 
таб. № 264285

заступника начальника другого 
відділу другого управління 
Головного управління 
внутрішньої безпеки

до Одеської 
митниці ДФС 
строком на 4 дні з
18.11.2017 по
21.11.2017

2. Маєвського 
Сергія 
Сергійовича 
таб. № 264284

старшого оперуповноваженого 
з ОВС другого відділу другого 
управління Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Одеської 
митниці ДФС 
строком на 6 днів з
20.11.2017 по
25.11.2017

3. Тарасенка 
Євгена 
Валерійовича 
таб. № 195966

старшого оперуповноваженого 
з ОВС другого відділу другого 
управління Головного 
управління внутрішньої 
безпеки

до Одеської 
митниці ДФС 
строком на 6 днів з
27.11.2017 по
02.12.2017

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. /7

В.о. Голови 

Кустенко 247-81-58

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

/ / 'ииепичісі̂ а сіоі'Ур к и їв  №  406  • £ .

Про відрядження

Відповідно до наказу Державної фіскальної служби України 
від 17.11.2017 № 773 «Про проведення тематичної перевірки»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення тематичної перевірки:

Безолюка І.Д. 
таб.№ 199123

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

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області, строком на 13 
днів з 27.11.2017 по 
09.12.2017

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 ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області, строком на 13 
днів з 27.11.2017 по 
09.12.2017

Дроняка С.В. 
таб. № 199908

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

До ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області, строком на 13 
днів з 27.11.2017 по 
09.12.2017

аудиту

4 \



Чеботка О.В. 
таб. № 202834

головного державного 
інспектора відділу інформаційно- 
аналітичної роботи Регуляторно- 
правового департаменту

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області (м. Дніпро), 
строком на 7 днів з
03.12.2017 по
09.12.2017

Полуектова С.Ю. 
таб. № 292638

Старшого оперуповноваженого в 
ОВС першого відділу першого 
управління Головного управління 
внутрішньої безпеки

до ГУ ДФС у 
Дніпропетровській 
області (м. Дніпро), 
строком на 13 днів з
27.11.2017 по
09.12.2017

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

В.о. Голови М.В. Продан

Петров 590 2772



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

<$£ ЩШиОП&рІ 3.0ІЇ/} Київ №  Я&-К-

Про відрядження
і

З метою виконання наказу Державної фіскальної служби України 
від 17.11.2017 № 781 «Про проведення службового розслідування»

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах до ГУ ДФС у Миколаївській області 
(м. Миколаїв, Миколаївська область) посадових осіб Державної фіскальної 
служби України:

Друцьку 
Валентину 
Анатоліївну 
(таб. № 287253)

Луговик Катерину 
Миколаївну 
(таб. № 199462)

Гаєвського Олексія 
Анатолійовича 
(таб. № 199117)

начальника відділу тематичних строком на 5
перевірок управління організації днів
внутрішніх перевірок Департаменту з 04.12.2017 по
внутрішнього аудиту 08.12.2017

головного державного ревізора- строком на 5
інспектора відділу розгляду скарг днів
управління координації, аналізу та з 04.12.2017 по
моніторингу Департаменту внутрішнього 08.12.2017 
аудиту

головного державного ревізора- строком на 5
інспектора відділу тематичних перевірок днів
управління організації внутрішніх з 04.12.2017 по
перевірок Департаменту внутрішнього 08.12.2017 
аудиту

а  і /  д-;п



2

Вдовиченко Юрія старшого оперуповноваженого з ОВС строком на 5
Олександровича другого відділу першого управління днів
(таб. № 293033) Головного управління внутрішньої з 04.12.2017 по

безпеки ДФС 08.12.2017

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

Яковлева 272 48 81



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

На виконання розпорядження ДФС від 01.11.2017 № 157 - р «Про проведення 
тематичної перевірки»,

НАКАЗУЮ:

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

Погорілого Старший оперуповноважений з особливо Строком на
Олега Юрійовича важливих справ відділу розслідувань, 4 дні 
(таб. № 266117) перевірки заяв та звернень Головного з 05.12.2017

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.

управління внутрішньої безпеки по
08.12.2017

Контроль за виконанням наказу залишаю за^обою.

В.о. Голови М.В. Продан

/

Погорілий 2473621



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

аііиис'па̂ и Київ №  - с-

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 строком на 20 (двадцять)

активних заходів Головного днів з ЗО. 11.2017 по
оперативного управління ДФС 19.12.2017

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

Майборода 2473692



ш

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 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 строком на

оперативного управління ДФС з 21.12.2017 по 07.01.2018

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

активних заходів Головного 18 (вісімнадцять) днів

В.о. Голови М.В. Продан

Ъ \

Майборода 2473692



9
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

50 аеММСииМ' АС/Ур Київ №  ____

Про відрядження

З метою оперативного супроводження та прийняття участі у проведенні 
слідчих дій в рамках кримінального провадження №42017000000003441 від
30.10.2017 на території Дніпропетровській області,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Г рибоєдова старшого оперуповноваженого до ГУ ДФС у
Дмитра з ОВС другого відділу другого Дніпропетровській
Миколайовича управління Головного області строком на
таб. №291737 управління внутрішньої 2 дні з 30.11.2017

безпеки по 01.12.2017

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

Кустенко 247-81-58

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

гіЩ- 20 р. №

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:

Петрашевича Заступника начальника другого До Донецької та
Івана відділу управління активних Луганської областей,
Олександровича заходів Головного строком на 15
(таб. № 240329) оперативного управління ДФС (п'ятнадцять) днів з

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

04.12.2017 по 18.12.2017

В.о. Голови ь М.В. Продан

Петрашевич 2473415



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

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:

Шкурата
Ігоря
Петровича 
(таб. № 287475)

Начальника Головного до Головного управління
управління внутрішньої безпеки ДФС у Львівській області 
Державної фіскальної служби м. Львів,
України строком на 1 (один) день

06.12.2017

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



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

тМ - ’ * > / /  р, № .37/

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС, 
згідно із наказом ДФС від 01.11.2017 № 720,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Тарасенка старшого оперуповноваженого до Одеської
Євгена з ОВС другого відділу другого митниці ДФС
Валерійовича управління Головного строком на 6 днів з
таб. № 195966 управління внутрішньої 04.12.2017 по

безпеки 09.12.2017

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

В.о. Голови

Кустенко 247-81-58

зазначені цілі.

V
у

/

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

“ 0 І1 ” 'ій ш - с л 20 №

Про відрядження

На виконання наказу ДФС від 18.07.2016 № 632 «Про передачу 
матеріальних цінностей» з метою розгортання захищеної телекомунікаційної 
мережі органів доходів і зборів:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для здійснення передачі матеріальних 
цінностей - пристроїв криптографічного захисту інформації до Головного 
управління ДФС у Донецькій області:

Романюка В.В. 
(таб. № 281398)

Головного державного інспектора До м. Маріуполь, ГУ ДФС 
відділу спеціального зв’язку та у Донецькій області, 
криптографічного захисту 
інформації Департаменту 
охорони державної таємниці, 
технічного та криптографічного 
захисту інформації ДФС

строком на 4 дні з 
05.12.17 по 08.12.17

Корольова А.В. 
(таб. № 199329)

строком на 4 дні з 
05.12.17 по 08.12.17

Головного державного інспектора До м. Маріуполь, ГУ ДФС 
відділу спеціального зв’язку та у Донецькій області, 
криптографічного захисту 
інформації Департаменту 
охорони державної таємниці, 
технічного та криптографічного 
захисту інформації ДФС

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

Підстава: доповідна записка Департаменту охорони державної таємниці, технічного та 
криптографічного захисту інформації від 23.11.2017 №1024/^9-99-02-02-25.

В.о. Голови

Корольов 247-35-88

\ -■
і " / Р

М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

Про відрядження

Відповідно до пункту 1 розпорядження ДФС України від 28.11.2017 
№ 171 -р «Про проведення кущового семінару-тренінгу»

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

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

НАКАЗУЮ:

В.о. Голови М.В. Продан

Ярмоленко 247-34-84



і
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Об 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, 19 .1.17, пЛ9і Л, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 № 624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

Лінчевського 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 п’ятнадцять днів 
з 08.12.2017 по 22.12.2017

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 ' к  і

Лінчевський 247 33 69

В.М.Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Р £  < Ш % Р  Київ №  К -

Прюввдрядження

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].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 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 12.12.2017 по 29.12.2017

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

В.о Голови М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

06 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, 
19 .1.16, 19і.1.17, п.19'.1, ст. 19і Податкового кодексу України, наказу ДПА України 
від 12.12.2006 №771, наказів ДФС України від 12.07.2016 № 624 «Про організацію 
роботи» та від 12.07.2016 № 625 «Про надання практичної допомоги»,

НАКАЗУЮ:

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

інспектора області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
з 12.12.2017 по 29.12.2017

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

В.о Голови М.В. Продан



ДЕРЖ АВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

№•„ 4 3 ? - к -

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС, 
згідно із наказом ДФС від 01.11.2017 № 720,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Арутюняна Заступника начальника до Одеської
Анушавана управління -  начальника митниці ДФС
Альбертовича другого відділу другого строком на 3 доби
таб. № 202473 управління Головного 3 06.12.2017 по

управління внутрішньої 08.12.2017
безпеки

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

Тарасенко 247-81-58



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

/ /  ”  'i jW lid -  20 / У  р. №

Про відрядження 
Грабового В.В.

З метою участі у спільному міжнародному семінарі під егідою OSCE та 
EUACI на тему: «Ключові ризики системи протидії відмиванню коштів та 
фінансуванню тероризму в контексті 5-го раунду оцінки MONEYVAL», що 
відбудеться 14-15 грудня 2017 року у м. Львів.

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для участі у спільному міжнародному 
семінарі до м. Львів з 13 по 16 грудня 2017 року:
Грабового Владислава Володимировича -  начальника відділу фінансових 
розслідувань Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом, Державної фіскальної служби України.

2. Фінансування проїзду та проживання буде здійснюватися за рахунок OSCE.
3. Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності 

(Боднарчук І.В.) провести оплату добових на відрядження згідно з 
установленими нормами в межах кошторисних призначень.

Підстава: доповідна записка Департаменту боротьби з відмиванням доходів, 
одержаних злочинним шляхом від 08.12.2017 № 825/99-99-16-04-25.

/

Коросташ 247-34-98



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

И  І Сні Київ № _2

Про відрядження

Для забезпечення проведення на митній території України спеціальної 
операції «Рубіж-2017», затвердженої наказом ДФС від 29.12.2016 №1045 «Про 
проведення операції «Рубіж-2017» та плану-завдання від 11.12.2017 № 6.

НАКАЗУЮ:

Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Павловича
Олексія
Володимировича 
(таб. № 266816)

Чурікова 
Максима 
Володимировича 
(таб. № 293047)

Павлишена
Олега
Володимировича 
(таб. № 213729)

головного державного інспектора 
відділу інформаційно-аналітичної 
роботи управління оперативного 
реагування Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням 
та міжнародної взаємодії ДФС 
України

головного державного інспектора 
відділу інформаційно-аналітичної 
роботи управління оперативного 
реагування Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням 
та міжнародної взаємодії ДФС 
України

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

V у

до Одеської митниці 
ДФС строком на 12 днів 
з 11.12.2017 
по 22.12.2017

до Одеської митниці 
ДФС строком на 12 днів 
з 11.12.2017 
по 22.12.2017

до Одеської митниці 
ДФС строком на 12 днів 
з 11.12.2017 
по 22.12.2017



Бобровийка головного державного інспектора до Одеської митниці
Віталія відділу взаємодії з митними органами ДФС строком на 12 днів
Миколайовича іноземних держав управління митних з 11.12.2017 
(таб. № 266817) розслідувань та міжнародної по 22.12.2017

взаємодії Департаменту організації 
протидії митним правопорушенням 

; та міжнародної взаємодії ДФС
України

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

В. о. Голови М.В. Продай



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 

Н А К А З

'■і/іАЯігї <4С-ґ¥р. Київ №  ^ 3 0  - к

Про відрядження працівника

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального забезпечення 
та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби України від 14.07.2017 
№ 1161/99-99-03-02-02-18 з метою проведення заходів по перевірці технічного стану 
та цільового використання службового автотранспорту, який знаходиться на балансі 
територіальних органів ДФС та їх структурних підрозділів та надання 
консультативно-методичної допомоги відрядити до зони діяльності ГУ ДФС у 
Сумській області, Сумської митниці ДФС:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити для участі у обстеженні:

Бездідька головного державного інспектора Д° м- Суми
Володимира сектору транспортного забезпечення строком на 4 дні
Миколайовича Та обліку управління матеріального з 12.12.2017
(таб.67688) - . по 15.12.2017забезпечення, закупівель та

експлуатації майна Департаменту
матеріального забезпечення та
розвитку інфраструктури.

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

3. Департаменту матеріального забезпечення та розвитку інфраструктури 
(Рахуба А.М.) 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.).

В.о. Голови
>' , Г -  \  Е . і

Карпенко 2473508

М.В. Продан

<



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

« Р-

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту інформаційних 
технологій від 11.12.2017 № 2698/99-99-09-06-25.

НАКАЗУЮ:

З метою своєчасного запровадження спільного контролю у пункті 
пропуску «Паланка-Маяки-Удобне» митного поста «Аккерман» Одеської 
митниці ДФС, а саме: організації інформаційної взаємодії між контрольними 
органами України, необхідно здійснити нагляд за результатами тестування 
електронного обміну даними між прикордонним та митним відомствами з 
метою прискорення перетину україно-молдовського кордону особами та 
транспортними засобами відрядити:

Смірнова Ігоря начальника управління до Одеської митниці ДФС
Васильовича телекомунікацій Департаменту строком на 3 дні з 
(таб. № 199968 ) інформаційних технологій 12.12.2017 по 14.12.2017

2. Одеській митниці ДФС (Власову О.С.) забезпечити необхідне 
супроводження та створити належні умови для роботи відрядженої посадової 
особи.

3. 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



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ №

Про відрядження

З метою проведення заходів у зоні діяльності Одеської митниці ДФС, 
згідно із наказом ДФС від 01.11.2017 № 720,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

1. Терьохіна старшого оперуповноваженого до Одеської
Михайла з ОВС другого відділу другого митниці ДФС
Володимировича управління Головного строком на 6 днів з
таб. № 204933 управління внутрішньої 11.12.2017 по

безпеки 16.12.2017

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
• ' ' • \

* ! /  Г ?  Г ' Г% \  л V  ■ ’

Терьохін 247-81-58



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Про відрядження

Київ іуь 5 3 3 ~ *

Для забезпечення проведення на митній території України спеціальної 
операції «Рубіж-2017», затвердженої наказом ДФС від 29.12.2016 №1045 «Про 
проведення операції «Рубіж-2017» та плану-завдання від 11.12.2017 № 6.

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах для проведення перевірки:

Недоренка
Сергія
Олександровича 
(таб. № 294004)

до Одеської митниці 
ДФС, строком на 
2 доби, з 18.12.2017 по 
19.12.2017

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

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



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

т Л Київ
щ

Про відрядження

На виконання п. 30.1 протоколу апаратної наради Державної фіскальної 
служби України від 02.11.2017 № 4-п, доповідної записки Департаменту охорони 
державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації від
28.11.2017 № 1041/99-99-02-01-25 з метою посилення контролю за станом 
охорони державної таємниці в територіальних органах ДФС:

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити з метою надання практичної допомоги щодо поновлення дії 
спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною 
таємницею до Головного управління ДФС у Кіровоградській області:
Гвоздінського В.І. Директор Департаменту до м. Кропивницький,

охорони державної таємниці, ГУ ДФС у Кіровоградській 
технічного та криптографічного області, строком на 3 дні з

(таб.№  1338211)

18.12.17 по 20.12.17
Ващенко С.О. 
(таб. №195982)

до м. Кропивницький,
ГУ ДФС у Кіровоградській 
області, строком на 3 дні з 
18.12.17 по 20.12.17

захисту інформації ДФС
Заступник начальника відділу 
організації оперативно- 
розшукової діяльності 
Головного оперативного 
управління ДФС

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

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

Підстава: доповідна записка Департаменту охорони державної таємниці, 
технічного та криптографічного захисту інформації/Щд 28.11.2017 № 1041/99-99- 
02-01-25.

В.о. Голови

Ігнатенко 247-33-33

.V М.В. Продан



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ № 3 3 3 ' !С~

Про відрядження

Відповідно до доповідної записки Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Державної фіскальної служби 
України від 14.12.2017 № 2276/99-99-03-03-04-25 з метою участі у засіданні 
Комісії з питань пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько- 
польської Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального 
співробітництва:

1. Відрядити у службових справах для участі у засіданні Комісії з питань 
пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури українсько-польської 
Міжурядової координаційної ради з питань міжрегіонального співробітництва:

Наказую:

Саченко начальника управління
Анатолій Ілліч матеріального забезпечення, 
(таб. № 266082) закупівель та експлуатації майна

до Львівської 
митниці ДФС

Департаменту матеріального 
забезпечення та розвитку 
інфраструктури -

строком на 3 дні з 
18 грудня 2017 
року по 20 грудня 
2017 року

Сущенко Сергій заступника начальника відділу 
Володимирович організації виконання митних 
(таб. № 219298) формальностей у пунктах

до Львівської 
митниці ДФС
строком на 3 дні з 
18 грудня 2017 
року по 20 грудня

пропуску управління організації 
митного контролю 
Департаменту організації 
митного контролю -

2017 року



2

Литвина Андрія головного державного 
Миколайовича інспектора відділу координації 
(таб. № 294116) проектів міжнародної технічної

до Львівської 
митниці ДФС 
строком на 3 дні з 
18 грудня 2017 
року по 20 грудня 
2017 року

допомоги управління технічних 
систем митного контролю та 
координації міжнародних 
проектів Департаменту 
матеріального забезпечення та 
розвитку інфраструктури -

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

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

В.о. Голови ' '  'Х  М.В. Продан

Литвин 247 27 40



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ

Про відрядження

Відповідно до вимог ст.ст. 40, 41 КІЖ  України та на виконання 
доручення слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській 
області про проведення слідчих (процесуальних) дій у кримінальному 
провадженні № 32017200000000072 від 17.11.2017 року:

НАКАЗУЮ:
і

1. Відрядити для проведення заходів:

Каранду 
Максима 
Сергійовича 
(таб. №281920)

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

до ГУ ДФС у 
Сумській області на 
5 днів з 19.12.2017 
року по 23.12.2017 
року

Срмоленка 
Андрія 
Сергійовича 
(таб. № 293024)

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

до ГУ ДФС у 
Сумській області на 
12 днів з 19.12.2017 
року по 30.12.2017 
року



Силенка 
Ярослава 
Анатолійовича 
(таб. №242324)

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 
Сумській області на 
5 днів з 19.12.2017 
року по 23.12.2017 
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

У

Єрмоленко 281-30-47



І
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

і-

Про відрядження

Київ

асів,
Для забезпечення безпеки працівників Державної фіскальної сі 

України під час передачі та транспортування озброєння та боєприш 
відповідно до наказу ДФС від 12.12.2017 № 841 «Про передачу озброєння та 
боєприпасів»,

НАКАЗУЮ:

1. Відрядити у службових справах:

Г натюка 
Олега
Миколайовича 
(таб.№  258127)

лужби

Старшого оперуповноваженого До Головного управління
з особливо важливих справ ДФС у Донецькій
другого відділу управління області м. Маріуполі,
активних заходів Головного строком на 3 (три) дгіі
оперативного управління ДФС з 21.12.2017 по 23.12.2017

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

В.о. Голови \  '-А М.В. Продан

Vа-

Майборода 2473692



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

М 1 й Ш с і Київ

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:

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 
Одеській області на 
З дні з 21.Ц.2017 
року по 23.12.2017 
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 
Одеській області на 
З дні з 21.12.2017 
року по 23.12.2017 
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 М.В. Продан

Силенко 281-30-47



ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

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

НАКАЗУЮ:

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

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

області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів 
з 02.01.2018 по 19.01.2018

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

В.о Голови

Чубар 247 33 69

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.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 вісімнадцять днів 
3 02.01.2018 по 19.01.2018

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

іА о Ф м * ?  Київ №  к .-________

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:

до Вінницької області, Волинської області, 
Житомирської області, Івано-Франківської 
області, Київської області, Кіровоградської 
області, Львівської області, Полтавської області, 
Рівненської області, Сумської області, 
Тернопільської області, Харківської області, 
Хмельницької області, Черкаської області, 
Чернівецької області, Чернігівської області 
строком на вісімнадцять днів
3 02.01.2018 по 19.01.2018

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

В.о Голови

Радько 247 33 69

Радька Павла головного 
Вікторовича державного
(таб. № 201483) ревізора-

інспектора


