
ГРАФІК 

участі посадових осіб Державної фіскальної служби 

у засіданнях комісії з проведення службового розслідування 

 (аудіофіксація свідчень та пояснень) 

 

Дата та час початку 

засідання 

Запрошена посадова особа ДФС 

04.03.2015 (початок о 

18 год. 00 хв.) 

«Напрямок Макаренка – МИТНИЦІ» 

1)  директор Департаменту організації митного 

контролю та оформлення Центрального апарату ДФС 

та/або особа, яка виконує його повноваження; 

2)  директор Департаменту адміністрування митних 

платежів та митно-тарифного регулювання 

Центрального апарату ДФС та/або особа, яка виконує 

його повноваження; 

3)  директор Департаменту аналізу ризиків та 

протидії митним правопорушенням Центрального 

апарату ДФС та/або особа, яка виконує його 

повноваження; 

4)  начальник Київської регіональної митниці ДФС 

та/або особа, яка виконує його повноваження; 

5)  начальник Одеської регіональної митниці ДФС 

та/або особа, яка виконує його повноваження; 

6)  начальник Волинської регіональної митниці 

ДФС та/або особа, яка виконує його повноваження. 

 

05.03.2015 (початок о 

18 год. 00 хв.) 

«Напрямок Хоменка – ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ» 

1) начальник Головного оперативного управління 

Центрального апарату ДФС та/або особа, яка виконує 

його повноваження; 

2) начальник Головного управління власної безпеки 

Центрального апарату ДФС та/або особа, яка виконує 

його повноваження; 

3) начальник Головного слідчого управління 

фінансових розслідувань Центрального апарату ДФС 

та/або особа, яка виконує його повноваження; 

4) начальник Міжрегіонального ГУ ДФС - ЦО з 

обслуговування великих платників. 

 

06.03.2015 (початок о 

18 год. 00 хв.) 

«Напрямок Білоуса – ПОДАТКОВИЙ АУДИТ» 

1) директор Департаменту реєстрації платників та 

електронних сервісів Центрального апарату ДФС 

та/або особа, яка виконує його повноваження; 

2) директор Департаменту оподаткування 

юридичних осіб Центрального апарату ДФС та/або 

особа, яка виконує його повноваження; 



3) директор Департаменту боротьби з відмиванням 

доходів, одержаних злочинним шляхом Центрального 

апарату ДФС та/або особа, яка виконує його 

повноваження; 

4) директор Департаменту контролю за обігом та 

оподаткуванням підакцизних товарів Центрального 

апарату ДФС та/або особа, яка виконує його 

повноваження; 

5) директор Департаменту податкового та митного 

аудиту Центрального апарату ДФС та/або особа, яка 

виконує його повноваження; 

6) начальник ДПІ у Шевченківському районі м. 

Києва та/або особа, яка виконує його повноваження; 

7) начальник ДПІ у Печерському районі м. Києва 

та/або особа, яка виконує його повноваження. 

 

09.03.2015 (початок о 

18 год. 00 хв.) 

«КЕРІВНИЦТВО ДФС» 

1) Голова ДФС І.Білоус; 

2) перший заступник Голови ДФС В.Хоменко; 

3) заступник Голови ДФС А.Макаренко; 

4) т. в. о. Голови ДФС М. Мокляк . 

 

 

 

 


