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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 Чернівецького обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
Савчука О.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Михайловського В.І. 
(посмертно) та Мацерук В.П. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецького 
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обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Савчука О.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Михайловського В.І. (посмертно) та Мацерук В.П. 

 
Виступили: Крохмаля 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, 
активну громадську позицію, та з нагоди 150-річчя від дня заснування на 
Буковині першого українського громадського культурно-освітнього 
товариства «Руська бесіда» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) Михайловського Володимира 
Іларіоновича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

3) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадську позицію, та з нагоди 150-річчя від дня заснування на 
Буковині першого українського громадського культурно-освітнього 
товариства «Руська бесіда» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Мацерук Валентину Петрівну Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 
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ВИСНОВОК № 1/88 

 
23 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка 
Савчука О.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Михайловського В.І. 
(посмертно) та Мацерук В.П. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецького обласного об’єднання 
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Савчука О.В. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» багаторічного головного редактора громадсько-
політичної газети «Буковина», публіциста, Заслуженого журналіста України 
Михайловського В.І. (посмертно) та члена Національної спілки журналістів 
України, Заслуженого журналіста України Мацерук В.П. 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 громадську позицію, та з нагоди 150-
річчя від дня заснування на Буковині першого українського 
громадського культурно-освітнього товариства «Руська бесіда» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) Михайловського Володимира 
Іларіоновича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 



3. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, активну громадську позицію, та з нагоди 150-
річчя від дня заснування на Буковині першого українського 
громадського культурно-освітнього товариства «Руська бесіда» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Мацерук Валентину Петрівну Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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