
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 69 

20 серпня 2018 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови РО «Місія благовістя, милосердя та 

доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
засновника і керівника Благодійного фонду «Руки милості» Кучуряна К.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови РО «Місія благовістя, милосердя та 
доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
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єпископа, старшого пресвітера Чернівецького обласного Об’єднання Церкви 
Християн Віри Євангельської Карпова П.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання, директора ПП «Полюс-Буд» Крохмаля В.Д. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання сільського голови Великокучурівської сільської 
об’єднаної територіальної громади Тодеренчука В.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» генерального директора групи компаній «Вікна Стиль 
Трейдінг» Ключука М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання міського голови Сторожинецької міської 
об’єднаної територіальної громади Карлійчука М.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» активного учасника Революції Гідності, адвоката Поляка М.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

8. Різне. 
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1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови РО «Місія 
благовістя, милосердя та доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» засновника і керівника Благодійного фонду 
«Руки милості» Кучуряна К.Г. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 
особистий внесок в організацію і координацію надання гуманітарної 
допомоги соціально вразливим категоріям громадян та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Кучуряна Костянтина Георгійовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови РО «Місія 
благовістя, милосердя та доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» єпископа, старшого пресвітера Чернівецького 
обласного Об’єднання Церкви Християн Віри Євангельської Карпова П.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Враховуючи активну духовну та громадську діяльність, значний особистий 
внесок в організацію і координацію надання гуманітарної допомоги 
соціально вразливим категоріям громадян, залучення до благодійності 
іноземних партнерів та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Карпова 
Петра Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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3. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання, директора ПП «Полюс-Буд» 
Крохмаля В.Д. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі краю, та з нагоди 
60-річчя від дня народження, рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Крохмаля Віктора Дмитровича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: 2 – «ЗА», 1 – «УТРИМАВСЯ». 
 
4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання сільського голови 
Великокучурівської сільської об’єднаної територіальної громади 
Тодеренчука В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального директора 
групи компаній «Вікна Стиль Трейдінг» Ключука М.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Ключука Миколу 
Михайловича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання міського голови 
Сторожинецької міської об’єднаної територіальної громади Карлійчука 
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М.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» активного учасника Революції 
Гідності, адвоката Поляка М.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадянську позицію та з нагоди Дня незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Поляка Миколу Ілліча Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду запропонований проект рішення 
обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, 
що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
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депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови РО 
«Місія благовістя, милосердя та 
доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
засновника і керівника Благодійного 
фонду «Руки милості» Кучуряна К.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови РО «Місія благовістя, милосердя та 
доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
засновника і керівника Благодійного фонду «Руки милості» Кучуряна К.Г. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок в організацію і координацію надання 
гуманітарної допомоги соціально вразливим категоріям громадян 
та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Кучуряна 
Костянтина Георгійовича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови РО 
«Місія благовістя, милосердя та 
доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
єпископа, старшого пресвітера 
Чернівецького обласного Об’єднання 
Церкви Християн Віри Євангельської 
Карпова П.І. 
 

Розглянувши клопотання голови РО «Місія благовістя, милосердя та 
доброчинності «Єдина Надія» Сіпи С.П. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
єпископа, старшого пресвітера Чернівецького обласного Об’єднання Церкви 
Християн Віри Євангельської Карпова П.І. та обговоривши інформацію 
Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну духовну та громадську діяльність, значний 

особистий внесок в організацію і координацію надання 
гуманітарної допомоги соціально вразливим категоріям громадян, 
залучення до благодійності іноземних партнерів та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Карпова Петра Івановича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання, 
директора ПП «Полюс-Буд» 
Крохмаля В.Д. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання, директора ПП «Полюс-Буд» Крохмаля В.Д. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток будівельної 
галузі краю, та з нагоди 60-річчя від дня народження, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Крохмаля Віктора Дмитровича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії      Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання сільського 
голови Великокучурівської сільської 
об’єднаної територіальної громади 
Тодеренчука В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
генерального директора групи 
компаній «Вікна Стиль Трейдінг» 
Ключука М.М. 

 
Розглянувши клопотання сільського голови Великокучурівської 

сільської об’єднаної територіальної громади Тодеренчука В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» генерального директора групи компаній «Вікна Стиль 
Трейдінг» Ключука М.М. та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Ключука Миколу Михайловича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання міського 
голови Сторожинецької міської 
об’єднаної територіальної громади 
Карлійчука М.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» активного 
учасника Революції Гідності, 
адвоката Поляка М.І. 

 
Розглянувши клопотання міського голови Сторожинецької міської 

об’єднаної територіальної громади Карлійчука М.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» активного учасника Революції Гідності, адвоката Поляка М.І. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Поляка Миколу Ілліча Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 6/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду запропонований проект 

рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/69 

 
20 серпня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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