
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 83 

21 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 постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 21.11.2018 №36 

«Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради». 
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» вчителя фізики та астрономії вищої 
кваліфікаційної категорії Чернівецького ліцею №1 Пшенічки П.Ф. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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3. Різне. 

 
1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про постанову Чернівецької 
обласної виборчої комісії від 21.11.2018 №36 «Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради». 

 
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) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії 
щодо визнання повноважень депутата обласної ради Гаврилюка Ю.В.» 

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» 
вчителя фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії 
Чернівецького ліцею №1 Пшенічки П.Ф. 

 
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) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 
наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку та виховання 
учнівської молоді і організацію науково-дослідницької роботи та з нагоди 
100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Пшенічку Пауля 
Францовича 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 № 1/83 

 
21 листопада 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 21.11.2018 №36 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 21.11.2018 №36 «Про 
реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої 
комісії щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
Гаврилюка Ю.В.» 

 
 
 

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 № 2/83 

 
21 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» вчителя фізики та 
астрономії вищої кваліфікаційної 
категорії Чернівецького ліцею №1 
Пшенічки П.Ф. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» вчителя фізики та астрономії 
вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького ліцею №1 Пшенічки П.Ф. 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, значні наукові досягнення, вагомий особистий 
внесок у підготовку та виховання учнівської молоді і організацію 
науково-дослідницької роботи та з нагоди 100-річчя проголошення 
Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Пшенічку Пауля 
Францовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 


	Протокол №83 від 21.11.2018
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль


	Висновок №1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» вчителя фізики та астрономії вищої кваліфікаційної категорії Чернівецького ліцею №1 Пшен...



