
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 84 

05 грудня 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 Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора філії «Дирекція з будівництва 
Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго», депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання Суботи В.Й. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова 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 
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заслуги перед Буковиною» військового комісара Чернівецького обласного 
військового комісаріату, полковника Чурая В.В. 
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» Верховного Архієпископа Києво-Галицького, 
Митрополита Київського УГКЦ Блаженнійшого Святослава. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова 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» настоятеля Катедрального Собору Успіння 
Пресвятої Богородиці УГКЦ отця Валерія Сиротюка. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова 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» начальника Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій області, депутата Чернівецької обласної ради 
II, IV, V скликань Романіва М.В. 
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 
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 
 

7. 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 
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8. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Гаврилюка Ю.В. щодо включення до постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

9. Про план роботи постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2019 рік. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

10. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Закарпатської обласної державної 
адміністрації, народного депутата України VI та VIІ скликань, генерал-
лейтенанта міліції Москаля Г.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

11. Про розгляд клопотання голови Новоселицької районної ради Д.Вакарюка 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Литвина О.Д. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

12. Про розгляд кандидатури директора КСК «Буковинська Троя» 
Воронюка В.І. для нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

13. Про розгляд кандидатури Берегометського сільського голови Кіцманського 
району Храпка Г.В. для нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджен 
 

14. 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 Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора філії 
«Дирекція з будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго», 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Суботи В.Й. 

 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розбудову енергетичної галузі та соціально-
економічного розвитку Чернівецької області, та з нагоди Дня енергетика 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Суботу Василя Йосиповича 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 Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» військового 
комісара Чернівецького обласного військового комісаріату, полковника 
Чурая В.В. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., 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 бездоганну військову службу, зразкову 
дисципліну, значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
України, та з нагоди Дня Збройних Сил України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Чурая Віталія 
Володимировича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
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 
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Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Верховного 
Архієпископа Києво-Галицького, Митрополита Київського УГКЦ 
Блаженнійшого Святослава. 

 
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 плідну церковну діяльність з утвердження у суспільстві 
ідеалів духовності, гуманізму та милосердя, та з нагоди 1-ї річниці 
заснування Чернівецької єпархії Української Греко-Католицької Церкви 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Блаженнійшого Святослава Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. 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» настоятеля 
Катедрального Собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ отця Валерія 
Сиротюка. 

 
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 багаторічне пасторське служіння, значний особистий внесок в 
утвердження ідеалів духовності, відродження Української Греко-
Католицької Церкви на Буковині, та з нагоди 50-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити отця Валерія Сиротюка 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 голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, 
депутата Чернівецької обласної ради II, IV, V скликань Романіва М.В. 
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Виступили: Мартинюк Т.І., 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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Романіва Михайла Васильовича 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 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 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади». 

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 депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради». 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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8. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про заяву депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання Гаврилюка Ю.В. щодо включення до постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань агропромислового розвитку та 
земельних відносин. 

 
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) Підготувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 
сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-1/15 
«Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради» 
зі змінами» з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Гаврилюка Ю.В. 

3) Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 
рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-
1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» зі змінами» до розгляду на черговій сесії обласної ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про план роботи постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень на 2019 рік. 

 
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) Затвердити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2019 рік (додається). 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
10. 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» голови 
Закарпатської обласної державної адміністрації, народного депутата 
України VI та VIІ скликань, генерал-лейтенанта міліції Москаля Г.Г. 
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Виступили: Крохмаль В.Д., 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 народження, рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Москаля Геннадія Геннадійовича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Новоселицької 
районної ради Д.Вакарюка щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України Литвина О.Д. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., 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 особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Литвина Олександра 
Дмитровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про кандидатуру директора КСК 
«Буковинська Троя» Воронюка В.І. для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
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 багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток Чернівецької області, активну 
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громадянську позицію, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки 
УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Воронюка Володимира Іларійовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про кандидатуру Берегометського 
сільського голови Кіцманського району Храпка Г.В. для нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
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 багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 
соціально-економічний розвиток Кіцманського району Чернівецької 
області, активну громадянську позицію, та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Храпка Григорія Васильовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 № 1/84 

 
05 грудня 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» директора філії 
«Дирекція з будівництва 
Дністровської ГАЕС» ПАТ 
«Укргідроенерго», депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Суботи В.Й. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора філії «Дирекція з 
будівництва Дністровської ГАЕС» ПАТ «Укргідроенерго», депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Суботи В.Й. 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, вагомий особистий внесок у розбудову 
енергетичної галузі та соціально-економічного розвитку 
Чернівецької області, та з нагоди Дня енергетика рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Суботу Василя Йосиповича 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 № 2/84 

 
05 грудня 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» військового комісара 
Чернівецького обласного військового 
комісаріату, полковника Чурая В.В. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» військового комісара 
Чернівецького обласного військового комісаріату, полковника Чурая В.В. 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 бездоганну військову службу, зразкову 

дисципліну, значний особистий внесок у зміцнення 
обороноздатності України, та з нагоди Дня Збройних Сил України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чурая Віталія Володимировича 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 № 3/84 

 
05 грудня 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» Верховного 
Архієпископа Києво-Галицького, 
Митрополита Київського УГКЦ 
Блаженнійшого Святослава 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Верховного Архієпископа 
Києво-Галицького, Митрополита Київського УГКЦ Блаженнійшого 
Святослава 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 плідну церковну діяльність з утвердження у 

суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя, та з нагоди 
1-ї річниці заснування Чернівецької єпархії Української Греко-
Католицької Церкви рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Блаженнійшого Святослава 
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 № 4/84 

 
05 грудня 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» настоятеля 
Катедрального Собору Успіння 
Пресвятої Богородиці УГКЦ отця 
Валерія Сиротюка 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» настоятеля Катедрального 
Собору Успіння Пресвятої Богородиці УГКЦ отця Валерія Сиротюка 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 багаторічне пасторське служіння, значний особистий 

внесок в утвердження ідеалів духовності, відродження Української 
Греко-Католицької Церкви на Буковині, та з нагоди 50-річчя від 
дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити отця Валерія Сиротюка 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 № 5/84 

 
05 грудня 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» начальника Головного 
управління Пенсійного фонду України 
в Чернівецькій області, депутата 
Чернівецької обласної ради II, IV, V 
скликань Романіва М.В. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника Головного 
управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області, депутата 
Чернівецької обласної ради II, IV, V скликань Романіва М.В. 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 100-річчя 
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Романіва 
Михайла Васильовича 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 № 6/84 

 
05 грудня 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 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/84 

 
05 грудня 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 № 8/84 

 
05 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Гаврилюка Ю.В. щодо 
включення до постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
агропромислового розвитку та 
земельних відносин 

 
Розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 

Гаврилюка Юрія Васильовича щодо включення до складу постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань агропромислового розвитку та 
земельних відносин 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. Підготувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 
17.12.2015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» зі змінами» з урахуванням заяви 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Гаврилюка Ю.В. 

3. Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про внесення змін 
до рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 
17.12.2015 №6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій 
Чернівецької обласної ради» зі змінами» до розгляду на черговій 
сесії 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 № 9/84 

 
05 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень на 2019 рік 

 
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. Затвердити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2019 рік 
(додається). 

 
 
 

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 № 10/84 

 
05 грудня 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» голови Закарпатської 
обласної державної адміністрації, 
народного депутата України VI та 
VIІ скликань, генерал-лейтенанта 
міліції Москаля Г.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Закарпатської обласної 
державної адміністрації, народного депутата України VI та VIІ скликань, 
генерал-лейтенанта міліції Москаля Г.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди дня 
народження, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Москаля Геннадія Геннадійовича 
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 № 11/84 

 
05 грудня 2018 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Новоселицької районної ради 
Д.Вакарюка щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника 
антитерористичної операції на 
Сході України Литвина О.Д. 
 

Розглянувши клопотання голови Новоселицької районної ради 
Д.Вакарюка щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» учасника антитерористичної операції на 
Сході України Литвина О.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 особисту мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та 
ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Литвина Олександра 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 № 12/84 

 
05 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд кандидатури 
директора КСК «Буковинська 
Троя» Воронюка В.І. для 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про кандидатуру 
директора КСК «Буковинська Троя» Воронюка В.І. для нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області, 
активну громадянську позицію та з нагоди 100-річчя 
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Воронюка 
Володимира Іларійовича 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 № 13/84 

 
05 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд кандидатури 
Берегометського сільського голови 
Кіцманського району Храпка Г.В. 
для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед 
Буковиною» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про кандидатуру 
Берегометського сільського голови Кіцманського району Храпка Г.В. для 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

внесок у соціально-економічний розвиток Кіцманського району 
Чернівецької області, активну громадянську позицію, та з нагоди 
Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Храпка Григорія 
Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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