
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 89 

13 лютого 2019 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 Чернівецького обласної організації УСВА 

Раци П.Є. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» учасників бойових дій у Республіці 
Афганістан Горбатюка І.І. та Рибака І.Г. 
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 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій у Республіці Афганістан 
Радченка І.М. 
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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» Предстоятеля ПЦУ, Блаженнійшого 
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. 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 
обласної організації УСВА Раци П.Є. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасників бойових дій у Республіці Афганістан Горбатюка І.І. та 
Рибака І.Г. 

 
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 активну громадську діяльність, значний особистий внесок у 
розвиток ветеранського руху на Буковині, створення та становлення 
Чернівецької обласної організації УСВА, та з нагоди 30-ї річниці 
виведення військ з Республіки Афганістан рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Горбатюка Іллю 
Івановича – голову Чернівецької міської організації УСВА Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3) Враховуючи активну громадську діяльність, значний особистий внесок у 
розвиток ветеранського руху на Буковині, створення та становлення 
Сторожинецької районної організації УСВА, та з нагоди 30-ї річниці 
виведення військ з Республіки Афганістан рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Рибака Івана 
Григоровича – голову Сторожинецької районної організації УСВА 
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 
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Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій у Республіці Афганістан Радченка І.М. 

 
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 активну громадську діяльність, значний особистий внесок у 
патріотичне виховання молоді та розвиток ветеранського руху у 
Сторожинецькому районі, та з нагоди 30-ї річниці виведення військ з 
Республіки Афганістан рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Радченка Івана Марковича 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 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Предстоятеля 
ПЦУ, Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. 

 
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 плідну церковну діяльність з утвердження у 
суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя, значний особистий 
внесок в об’єднання православних і становлення Православної Церкви 
України в Чернівецькій області, та з нагоди Першосвятительського візиту 
на Буковину рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Митрополита Київського і всієї України, 
Предстоятеля ПЦУ Блаженнійшого Епіфанія 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 № 1/89 

 
13 лютого 2019 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної організації 
УСВА Раци П.Є. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасників бойових дій у 
Республіці Афганістан 
Горбатюка І.І. та Рибака І.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної організації 
УСВА Раци П.Є. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасників бойових дій у 
Республіці Афганістан Горбатюка І.І. та Рибака І.Г. та обговоривши 
інформацію Поклітаря 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 діяльність, значний особистий 

внесок у розвиток ветеранського руху на Буковині, створення та 
становлення Чернівецької обласної організації УСВА, та з нагоди 
30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Горбатюка Іллю Івановича – голову Чернівецької 
міської організації УСВА Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3. Враховуючи активну громадську діяльність, значний особистий 
внесок у розвиток ветеранського руху на Буковині, створення та 
становлення Сторожинецької районної організації УСВА, та з 



нагоди 30-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Рибака Івана Григоровича – голову Сторожинецької 
районної організації УСВА 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 № 2/89 

 
13 лютого 2019 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 у 
Республіці Афганістан Радченка І.М. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій у 
Республіці Афганістан Радченка І.М. та обговоривши інформацію Поклітаря 
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 діяльність, значний особистий 

внесок у патріотичне виховання молоді та розвиток ветеранського 
руху у Сторожинецькому районі, та з нагоди 30-ї річниці 
виведення військ з Республіки Афганістан рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Радченка 
Івана Марковича 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 № 3/89 

 
13 жовтня 2019 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед 
Буковиною», Блаженнійшого 
Епіфанія – Митрополита 
Київського і всієї України, 
Предстоятеля ПЦУ 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною», Блаженнійшого Епіфанія – 
Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля ПЦУ 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 плідну церковну діяльність з 

утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та 
милосердя, значний особистий внесок в об’єднання православних і 
становлення Православної Церкви України в Чернівецькій області, 
та з нагоди Першосвятительського візиту на Буковину 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля 
ПЦУ Блаженнійшого Епіфанія Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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