
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 77 

2 листопада 2018 р.               м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
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: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання в.о. ректора Чернівецького національного 

університету ім. Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана філологічного факультету, професора кафедри 
української літератури Бунчука Б.І. та завідувача кафедрою міжнародних 
відносин Макара Ю.І. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» видатного дослідника історії Чернівців та 
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Буковини, науковця, журналіста, громадського діяча Чеховського І.Г. 
(посмертно). 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови 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» заступника директора Департаменту соціального 
захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації 
Півня Ю.Й. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Боднаря П.С. (посмертно). 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» президента промислової групи компаній 
«ТЕХНО», депутата Чернівецької обласної ради VI скликання 
Доровольського В.І. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Різне. 
 

1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання в.о. ректора 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича Петришина 
Р.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» декана філологічного факультету, професора 
кафедри української літератури Бунчука Б.І. та завідувача кафедрою 
міжнародних відносин Макара Ю.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих 
фахівців, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бунчука Бориса Івановича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, значні наукові досягнення, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих 
фахівців, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Макара Юрія Івановича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
видатного дослідника історії Чернівців та Буковини, науковця, журналіста, 
громадського діяча Чеховського І.Г. (посмертно). 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи вагомий особистий внесок у вивчення історії рідного краю, 
значні наукові досягнення, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного 
віча рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) Чеховського Ігоря Григоровича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника директора Департаменту соціального захисту населення 
Чернівецької обласної державної адміністрації Півня Ю.Й. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
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Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у становлення та розбудову системи 
соціального захисту населення Чернівецької області, та з нагоди Дня 
працівника соціальної сфери рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Півня Юрія Йосиповича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про розгляд клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України Боднаря П.С. (посмертно). 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України та з нагоди 
100-річчя буковинського народного віча рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) Боднаря 
Петра Степановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про розгляд клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» президента промислової групи компаній «ТЕХНО», депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання Доровольського В.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 
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2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди 100-річчя Буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Добровольського Вячеслава Івановича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
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 № 1/77 

 
2 листопада 2018 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання в.о. ректора 
Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана філологічного 
факультету, професора кафедри 
української літератури Бунчука Б.І. та 
завідувача кафедрою міжнародних 
відносин Макара Ю.І. 
 

Розглянувши клопотання в.о. ректора Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана філологічного факультету, професора кафедри 
української літератури Бунчука Б.І. та завідувача кафедрою міжнародних 
відносин Макара Ю.І. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича – заступника 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, значні наукові 

досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, та з нагоди 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Бунчука Бориса Івановича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

3. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, значні наукові 
досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 



висококваліфікованих фахівців, та з нагоди 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Макара Юрія Івановича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/77 

 
2 листопада 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» видатного дослідника 
історії Чернівців та Буковини, 
науковця, журналіста, громадського 
діяча Чеховського І.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» видатного дослідника історії 
Чернівців та Буковини, науковця, журналіста, громадського діяча 
Чеховського І.Г. (посмертно) та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича – заступника 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 вагомий особистий внесок у вивчення історії рідного 

краю, значні наукові досягнення, та з нагоди 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) Чеховського 
Ігоря Григоровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/77 

 
2 листопада 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» заступника директора 
Департаменту соціального захисту 
населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації Півня Ю.Й. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника директора 
Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної 
державної адміністрації Півня Ю.Й. та обговоривши інформацію Крохмаля 
Віктора Дмитровича – заступника 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 становлення та 
розбудову системи соціального захисту населення Чернівецької 
області, та з нагоди Дня працівника соціальної сфери 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Півня Юрія Йосиповича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/77 

 
2 листопада 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» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України Боднаря П.С. (посмертно) 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході України Боднаря П.С. та обговоривши 
інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України та з нагоди 100-річчя буковинського народного віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) Боднаря Петра Степановича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/77 

 
2 листопада 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» президента та керівника 
промислової групи компаній «ТЕХНО» 
Доровольського В.І. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» президента та керівника 
промислової групи компаній «ТЕХНО», депутата Чернівецької обласної ради 
VI скликання, Заслуженого працівника промисловості України 
Доровольського В.І. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича – заступника 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 100-річчя 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Добровольського 
Вячеслава Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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