
ПРОТОКОЛ №

засідання поліцейської комісії Головного управління 
Національної поліції в Закарпатській області

16 травня 2017 року м. Ужгород

Керуючись ст. 51 Закону України “Про Національну поліцію” та 
відповідно до наказу ГУНП в Закарпатській області від 10.08.2016 № 836 в 
приміщенні Головного управління Національної поліції в Закарпатській 
області відбулося засідання поліцейської комісії, на якому присутні:

- підполковник поліції Юращук Василь Миколайович, заступник 
начальника Закарпатського Управління Департаменту внутрішньої безпеки 
Національної поліції України;

- Варга Марина Іванівна, адвокат Центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги в Закарпатській області;

- Отовчиць Віктор Мар’янович, голова Закарпатської обласної 
ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України;

- Пейтер Чабо Алайошович, голова постійної комісії Закарпатської 
обласної ради з питань транскордонного співробітництва, розвитку туризму 
та рекреації;

- Добромільський Петро Петрович, заступник голови постійної 
комісії Закарпатської обласної ради з питань розвитку бізнесу, виробничої 
інфраструктури, банківської діяльності та інвестицій.

Порядок денний:

Обрання голови поліцейської комісії ГУНП в Закарпатській області в 
зв’язку з припиненням полковником поліції Дмитренком Олександром 
Петровичем, заступником начальника Управління режиму та технічного 
захисту інформації Національної поліції України, повноважень голови комісії 
за власним бажанням (наказ ГУНП в Закарпатській області від 21.04.2017 
№ 711).

За даний порядок денний роботи голосували:
- “за” -  п’ять голосів
- “проти” -  нуль голосів

РІШЕННЯ:

1.Проведеним таємним голосуванням головою поліцейської комісії 
Головного управління Національної поліції в Закарпатській області обрано 
Отовчиця Віктора Мар’яновича, голову Закарпатської обласної 
ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України, секретаря 
поліцейської комісії цього ж ГУНП;

За дане рішення голосували:
- “за” -  п’ять голосів
- “проти” -  нуль голосів



2. У зв'язку з обранням Отовчиця Віктора Мар’яновича головою 
поліцейської комісії Головного управління Національної поліції в 
Закарпатській області, ним внесено на голосування пропозицію кандидатури 
Варги Марини Іванівни, адвоката Центру з надання безоплатної 
вторинної допомоги в Закарпатській області, для виконання нею 
повноважень секретаря поліцейської комісії цього ж ГУНП.

За дане рішення голосували:
- “за” -  п’ять голосів
- “проти” -  нуль голосів.
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