
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 90 

1 березня 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 обласного об’єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
Савчука О.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» декана філософсько-
теологічного факультету ЧНУ Балуха В.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання координатора ЧМГО «Буковинський 

політологічний центр» Круглашова А.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
доктора історичних наук, професора кафедри політології та державного 
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управління факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ 
ім. Ю.Федьковича Бурдяк В.І. 
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» настоятеля храму Трьох Святителів при 
Чернівецькому національному університеті ім. Ю.Федьковича протоієрея 
Миколи Щербаня. 
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» Заслуженого журналіста України, поета, 
публіциста, громадського діяча, депутата Чернівецької обласної Ради 
народних депутатів двох скликань Бабуха В.І. 
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» Заслуженого художника України, члена 
Національної спілки художників України, засновника і голови Правління 
студії військово-історичного мистецтва України Холоменюка А.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» завідувача Чернівецького літературно-
меморіального музею Ольги Кобилянської, поета, літературознавця, 
Заслуженого працівника культури України, члена Національної спілки 
письменників України Вознюка В.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. 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 Чернівецького 
обласного об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Савчука О.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» декана 
філософсько-теологічного факультету ЧНУ Балуха В.О. 

 
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, значні 
наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, та з нагоди 25-ї річниці відродження 
філософсько-теологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Балуха Василя Олексійовича 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 координатора ЧМГО 
«Буковинський політологічний центр» Круглашова А.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» доктора історичних наук, професора кафедри 
політології та державного управління факультету історії, політології та 
міжнародних відносин ЧНУ ім. Ю.Федьковича Бурдяк В.І. 

 
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) Враховуючи багаторічну педагогічну діяльність, значні наукові 
досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, та з нагоди 20-річчя заснування кафедри 
політології та державного управління ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бурдяк Віру Іванівну Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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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» настоятеля 
храму Трьох Святителів при Чернівецькому національному університеті 
ім. Ю.Федьковича протоієрея Миколи Щербаня. 

 
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) Враховуючи багаторічне сумлінне служіння, значний особистий внесок в 
утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя, та з 
нагоди 25-ї річниці відродження філософсько-теологічного факультету 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити протоієрея Миколу Щербаня 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» Заслуженого 
журналіста України, поета, публіциста, громадського діяча, депутата 
Чернівецької обласної Ради народних депутатів двох скликань Бабуха В.І. 

 
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 творчу працю, активну громадянську позицію, 
високу професійну майстерність, значний особистий внесок у 
примноження та популяризацію української культури, літератури та 
мистецтва, та з нагоди 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бабуха Василя Івановича Почесною 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 
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обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого 
художника України, члена Національної спілки художників України, 
засновника і голови Правління студії військово-історичного мистецтва 
України Холоменюка А.І. 

 
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 за багаторічну творчу працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток національного образотворчого 
мистецтва та з нагоди 70-річчя від дня народження Володимира Івасюка 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Холоменюка Андрія Івановича 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача 
Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської, 
поета, літературознавця, Заслуженого працівника культури України, члена 
Національної спілки письменників України Вознюка В.А. 

 
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 творчу працю, високу професійну майстерність, 
значні особисті заслуги на ниві примноження та популяризації української 
культури та літератури, активну громадську позицію та з нагоди 70-річчя 
від дня народження Володимира Івасюка рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Вознюка 
Володимира Аксентійовича 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 № 1/90 

 
1 березня 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» декана філософсько-
теологічного факультету ЧНУ 
Балуха В.О. 
 

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» декана філософсько-теологічного факультету 
ЧНУ Балуха В.О. 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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значні наукові досягнення, вагомий особистий 
внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, та 
з нагоди 25-ї річниці відродження філософсько-теологічного 
факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Балуха 
Василя Олексійовича 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 № 2/90 

 
1 березня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
координатора ЧМГО «Буковинський 
політологічний центр» 
Круглашова А.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» доктора 
історичних наук, професора кафедри 
політології та державного 
управління факультету історії, 
політології та міжнародних відносин 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича Бурдяк В.І. 
 

Розглянувши клопотання координатора ЧМГО «Буковинський 
політологічний центр» Круглашова А.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
доктора історичних наук, професора кафедри політології та державного 
управління факультету історії, політології та міжнародних відносин ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича Бурдяк В.І. 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 педагогічну діяльність, значні наукові 

досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, та з нагоди 20-річчя заснування 
кафедри політології та державного управління ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Бурдяк Віру Іванівну 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 № 3/90 

 
1 березня 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» настоятеля храму 
Трьох Святителів при Чернівецькому 
національному університеті ім. 
Ю.Федьковича протоієрея 
Миколи Щербаня. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» настоятеля храму Трьох 
Святителів при Чернівецькому національному університеті ім. 
Ю.Федьковича протоієрея Миколи Щербаня 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 багаторічне сумлінне служіння, значний особистий 

внесок в утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму 
та милосердя, та з нагоди 25-ї річниці відродження філософсько-
теологічного факультету ЧНУ ім. Ю.Федьковича рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
протоієрея Миколу Щербаня 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 № 4/90 

 
1 березня 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» Заслуженого журналіста 
України, поета, публіциста, 
громадського діяча, депутата 
Чернівецької обласної Ради народних 
депутатів двох скликань Бабуха В.І. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого журналіста 
України, поета, публіциста, громадського діяча, депутата Чернівецької 
обласної Ради народних депутатів двох скликань Бабуха В.І. 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 багаторічну творчу працю, активну громадянську 

позицію, високу професійну майстерність, значний особистий 
внесок у примноження та популяризацію української культури, 
літератури та мистецтва, та з нагоди 70-річчя від дня народження 
Володимира Івасюка рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Бабуха Василя Івановича 



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 № 5/90 

 
1 березня 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» Заслуженого художника 
України, члена Національної спілки 
художників України, засновника і 
голови Правління студії військово-
історичного мистецтва України 
Холоменюка А.І. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого художника 
України, члена Національної спілки художників України, засновника і голови 
Правління студії військово-історичного мистецтва України Холоменюка А.І. 
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 за багаторічну творчу працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток 
національного образотворчого мистецтва та з нагоди 70-річчя від 
дня народження Володимира Івасюка рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Холоменюка 



Андрія Івановича 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 № 6/90 

 
1 березня 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» завідувача Чернівецького 
літературно-меморіального музею 
Ольги Кобилянської, поета, 
літературознавця, Заслуженого 
працівника культури України, члена 
Національної спілки письменників 
України Вознюка В.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача Чернівецького 
літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської, поета, 
літературознавця, Заслуженого працівника культури України, члена 
Національної спілки письменників України Вознюка В.А. 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 багаторічну творчу працю, високу професійну 

майстерність, значні особисті заслуги на ниві примноження та 
популяризації української культури та літератури, активну 
громадську позицію та з нагоди 70-річчя від дня народження 



Володимира Івасюка рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Вознюка Володимира 
Аксентійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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