
Додаток 7 
до Порядку

Головне управління ДФС у Полтавській області

м. Полтава, вул. Європейська, 4.
(найменування органу перевірки, до якого 

надсилається повідомлення)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про припинення перевірки

Повідомляємо про припинення проведення перевірки щодо, Вовка Павла Павловича

у зв’язку зі звільненням зі служби в Національній поліції України.________________________.
(підстава для припинення перевірки (звільнення*/смерть особи)

запит про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, 
надісланий на адресу Головного управління ДФС у Полтавській області

(найменування органу)

листом від 26 червня 2019 № 8898/41/26/03-2019.

Додаток: витяг з наказу про звільнення

(рішення про звільнення, свідоцтва про смерть).

Начальника УПи 
в Полтавській області ДПП 
майор поліції

(найменування посади керівника органу державної 
влади /органу місцевого самоврядування)

Віталій МЕЛЬНИЧУК 
(ініціали та прізвище)

*Крім випадків звільнення особи у зв’язку з переведенням.

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 167 від 
25.03.2015}



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

НАКАЗ
(ВИТЯГ)

j0.O7.2019 Київ № > 7 /о /с

Про особовий склад

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 77 Закону України 
«Про Національну поліцію» звільнити зі служби в поліції:

по управлінню патрульної поліції в Полтавській області:

рядового поліції Вовка Павла Павловича (0170672), поліцейського 
роти № 4 батальйону, з 31 липня 2019 року, з виплатою грошової компенсації 
за 3 доби невикористаної щорічної чергової оплачуваної відпустки за фактично 
відпрацьований час у календарному році.

Станом на день звільнення стаж служби в поліції для виплати надбавки за 
вислугу років, надання додаткової оплачуваної відпустки у календарному 
обчисленні становить 03 роки 01 місяць 07 днів, у пільговому обчисленні (без 
врахування вислуги в календарному обчисленні) -  00 років 06 місяців 00 днів.

Підстави: наказ Державної установи «Академія патрульної поліції» 
від 23.07.2019 № 324 та подання начальника управління патрульної поліції 
в Полтавській області майора поліції Мельничука В.В. від 26.07.2019.

Начальник
полковник поліції о/и Євгеній ЖУКОВ

Згідно з оригіпалом 
Т.в.о. начальника ВКЗ УШ І 
в Полтавській області ДПП 
старший лейтенант поліції Галина БУТЕНКО




