
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 

В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

£ .09.2019 м. Житомир №

Про внесення змін до складу поліцейської
комісії ГУНП в Житомирській області |

Відповідно до статей 51-55 Закону України ’’Про Національну поліцію” 
(Закон № 580-VIII), наказу МВС від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію 
добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 14.01.2016 за № 49/28179, рішення 26 сесії 
VII скликання Житомирської обласної ради від 17.09.2019 № 1578 з .метою 
забезпечення прозорого добору (конкурсу) осіб, які вперше приймаються на 
службу в поліцію та просування по службі поліцейських на підставі 
об’єктивного оцінювання рівня та особистих якостей кожного поліцейського, 
відповідності їх посаді, визначення перспективи службового використання в 
органах поліції та у зв’язку із закінченням строку на який призначено членів 
поліцейської комісії,

НАКАЗУЮ:

І.1- Включити до складу поліцейської комісії: н
Кирилюка Віталія Леонідовича, представника громадськості, обраного 

Житомирською обласною радою;
Поліновського Миколу Леонідовича, представника громадськості, 

обраного Житомирською обласною радою.
2. УКЗ (Слівінський Д.М.) до 18.10.2019 організувати перше засідання 

поліцейської комісії ГУНП в Житомирській області на якому забезпечити 
процедуру проведення таємного голосування для обрання голови та секретаря 
комісії.

-3 . -Поліцейській комісії керуватись у своїй—діяльності статтями 51-55 
Закону України ”Про Національну поліцію”, вимогами Порядку діяльності 
поліцейських комісій і Типового порядку проведення конкурсу на службу до 
поліції та/або зайняття вакантної посади, затверджених наказом МВС від 
25.!2.2(Щ № 1631 «Про організацію-~добору~-(ке^урсу) та просування по*, 
слуїкбі міліцейських».

' ' 4 . Контроль за виконанням наказу залишаю за
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НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

В Ж И ТОМИ РС Ь К ІИ ОБ Л А СТ

НАКАЗ

O9.08.20L9 м. Житомир №

Про внесення ЗМІН до  складу  
поліцейської  коміс і ї  Г У Ш І
н Житомирській  області

Відповідно до статей 51-55 Закону України ”ГІро Національну поліцію” 
(Закон № 580-УШ), наказу МВС від 25.12.2015 № 1631 «Про організацію 
добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 14.01,2016 за № 49/28179, наказу Г'УНП 
від 10,08.2016 № 263 «Про затвердження складу поліцейської комісії Г'УНП 
в Житомирській області»,йз;>іетою забезпечення прозорого добору (конкурсу) 
осіб, які вперше приймаються на службу в поліцію та просування по службі 
поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання рівня та особистих якостей 
кожного поліцейського, відповідності їх посаді, визначення перспективи 
службового використання в органах,

НАКАЗУЮ:

1. Припинити повноваження членів поліцейської комісії Г'УНП 
в Житомирській області, склад якої затверджений наказом ГУШІ 
в Житомирській області від 10.08.2016 № 263 «Про затвердження складу 
поліцейської комісії ГУНП в Житомирській області» з 11.08.2019 у зв’язку із 
закінченням строку повноваження:

Француза Віталія Йосиповича, представника Міністра внутрішніх справ, 
голови поліцейської комісії;

Гуменюка Олександра Леонідовича, представника Голови Національної 
поліції України, члена поліцейської комісії;

Гуртовенка Романа Михайловича, представника громадськості, обраного 
Житомирською обласною радою, члена поліцейської комісії;

ГІрокопчука Валерія Вікторовича, представника громадськості, обраного 
Житомирською обласною радою, члена поліцейської комісії;

2. Припинити повноваження секретаря поліцейської комісії 
Кирильчук Юлії Федорівни, представника начальника Головного управління 
Національної поліції в Житомирській області, секретаря поліцейської комісії з 
1 1.08.2019 у зв’язку з подачею заяви про припинення повноважень за власним 
бажанням.
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3. Включити до складу поліцейської комісії ГУНП в Житомирській 
області:

Демяненка Юрія Володимировича, представника Міністра
внутрішніх справ;

Сухину Олександра Олександровича, представника Голови
Національної поліції України;

Мамульчика Андрія Миколайовича, представника начальника
Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

4. Поліцейській комісії керуватись у своїй діяльності Законом України 
’’Про Національну поліцію”, вимогами Порядку діяльності поліцейських
комісій і Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або 
зайняггя вакантної посади, затверджених наказом МВС від 25.12.2015 № 1631 
«Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі поліцейських».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник 
полковник поліції


