
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про внесення змін до складу поліцейської комісії № 8 
Департаменту патрульної поліції  

 

Керуючись частиною другою статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», пунктом 4 частини третьої статті 51 Закону України 
«Про Національну поліцію», враховуючи звернення Управління патрульної поліції в 
Полтавській області Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, 
рекомендації постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, 
боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових 
дій від 24 грудня 2020 року, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

 1. Вивести зі складу поліцейської комісії № 8 Департаменту патрульної поліції 
Жаріна Миколу Анатолійовича. 
 

2. Ввести до складу поліцейської комісії № 8 Департаменту патрульної поліції 
Бульбаху Сергія Володимировича.  
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. 
 
 
 

ГОЛОВА 

 ОБЛАСНОЇ РАДИ О. БІЛЕНЬКИЙ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до складу поліцейської  

комісії № 8 Департаменту патрульної поліції» 

   

Розробник проєкту рішення: постійна комісія обласної ради з питань 

правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій. 

Проєкт рішення є актом індивідуальної дії. 

 

Мета: визначення кандидатури до складу поліцейської комісії № 8 

Департаменту патрульної поліції.  

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Звернення Управління патрульної поліції в Полтавській області 

Департаменту патрульної поліції Національної поліції України від 14.12.2020 

№ 18921/41/26/03-2020 щодо визначення кандидатури до складу поліцейської 

комісії № 8 Департаменту патрульної поліції та рекомендації постійної комісії 

обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій від 24.12.2020. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

На підставі рішення Полтавської обласної ради сьомого скликання 

від 03.06.2020 № 1373 «Про визначення кандидатур до складу поліцейської 

комісії № 8 Департаменту патрульної поліції» М. Жаріна включено до складу 

поліцейської комісії № 8 Департаменту патрульної поліції. У зв’язку з заявою 

М. Жаріна від 21.07.2020 про припинення повноважень члена поліцейської 

комісії № 8 Департаменту патрульної поліції, виникла потреба у прийнятті 

рішення обласної ради стосовно виведення його зі складу поліцейської комісії 

№ 8 Департаменту патрульної поліції та обранні іншого представника до 

складу зазначеної вище комісії. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується внести зміни до складу поліцейської 

комісії № 8 Департаменту патрульної поліції, а саме: вивести зі складу 

М. Жаріна та ввести до складу С. Бульбаху. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

- Закон України «Про Національну поліцію». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

фінансових витрат. 

 

6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

 

 Проєкт рішення не потребує додаткового з’ясування позицій 

заінтересованих органів. 

 

7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

Проєкт рішення не містить ризиків вчинення корупційних 

правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Прийняття рішення забезпечить виконання вимог законодавства щодо 

формування складу поліцейських комісій. 

 

 

 

Голова постійної комісії 

обласної ради з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, 

забезпечення прав і потреб 

військових та учасників бойових дій  О. ХАРДІН 


	3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.

