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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 107 

20серпня2019р.         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 правління (директора) Чернівецького 

обласного благодійного фонду «Діти – інваліди» Шови О.П. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» завідувачку кафедри кримінального права і 
криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного 
університету імені Ю.Федьковича, депутата Чернівецької обласної ради VI 
скликання Жаровської Г.П. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання адміністратора Кафедрального СоборуУспіння 

Пресвятої Богородиці м. Чернівці, митрофорного протопресвітера отця 
Валерія Сиротюка щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
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обласної ради «За заслуги перед Буковиною» правлячого єпископа 
Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича). 
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 МунтянаІ.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» керівника агровиробничого приватно-
орендного підприємства «Золотий колос», Заслуженого працівника 
сільського господарства України Глігора С.С. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про розгляд клопотання першого заступника начальника Управління 

Служби безпеки України  в Чернівецькій області С.Чумаченко щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» т.в.о. начальника Управління Служби Безпеки 
України в Чернівецькій області полковника Хулмурзаєва Ю.Л. та 
начальника міжрайонного відділу Управління Служби Безпеки України в 
Чернівецькій області підполковника Запотічного О.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови районного комітету Сторожинецької 
районної організації профспілки працівників освітиі науки Олійника В.І. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та 
спорту Сторожинецької районної державної адміністрації Чобітька М.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 МунтянаІ.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника ректора з адміністративно-
господарської роботи Буковинського державного медичного університету 
Скринчука П.К. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 



3 
 

7. Про розгляд клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» завідувача відділенням терапевтичної 
стоматології №1 КУ «Чернівецька обласна консультативна стоматологічна 
поліклініка» Аврамич Д.П. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

8. Про розгляд клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора ОКУ «Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Єленєва В.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Про розгляд клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед  Буковиною» завідувача нейрохірургічного відділення ОКУ 
«Лікарня швидкої медичної допомоги» Бобкова В.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

10. Про розгляд клопотання сільського голови Клішковецької сільської 
об’єднаної територіальної громади Хотинського району ЧенківськогоВ.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» народного депутата України VIІІ скликання 
Амельченка В.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

11. Різне. 
 
1. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови правління 
(директора) Чернівецького обласного благодійного фонду «Діти – 
інваліди» Шови О.П. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувачку 
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кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання Жаровської Г.П. 

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 громадянську позицію, вагомий особистий внесок у 
підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, багаторічну 
доброчинну діяльність, та з нагоди Дня незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Жаровську Галину Петрівну 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 адміністратора 
Кафедрального Собору Успіння Пресвятої Богородиці м. Чернівці, 
митрофорного протопресвітера отця Валерія Сиротюка щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» правлячого єпископа Чернівецької єпархії 
УГКЦ Йосафата (Мощича). 

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 внесокв 
утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя, та з 
нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити правлячого єпископа Чернівецької 
єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича) 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» керівника 
агровиробничого приватно-орендного підприємства «Золотий колос», 
Заслуженого працівника сільського господарства України Глігора С.С. 
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Виступили:Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагородженьПоклітара 
Р.І.взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу та 
соціально-економічний розвиток Чернівецької області, та з нагодиДня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородитиГлігора Степана Савовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання першого заступника 
начальника Управління Служби безпеки України в Чернівецькійобласті 
С.Чумаченко щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласноїради «За заслуги перед Буковиною» т.в.о. начальника Управління 
Служби Безпеки України в Чернівецькій області полковника Хулмурзаєва 
Ю.Л. та начальника міжрайонного відділу Управління Служби Безпеки 
України в Чернівецькій області підполковника Запотічного О.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 вагомі результати у службовій діяльності, високий 
професіоналізм, значний особистий внесок у справу захисту прав громадян 
та інтересів держави, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Хулмурзаєва 
Юрія Лімбаєвича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

3) Враховуючи вагомі результати у службовій діяльності, високий 
професіоналізм, значний особистий внесок у справу захисту прав громадян 
та інтересів держави, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Запотічного 
Олександра Анатолійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови районного 
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комітету Сторожинецької районної організації профспілки працівників 
освіти і науки Олійника В.І. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької районної державної 
адміністрації Чобітька М.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 сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у розвиток 
галузі освіти Сторожинецького району, та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чобітька Михайла Івановича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухалиінформацію 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» заступника 
ректора з адміністративно-господарської роботи Буковинського 
державного медичного університету Скринчука П.К. 

 
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 сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих 
фахівців, та з нагодиДня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Скринчука Петра 
Корнилійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
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обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача відділенням 
терапевтичної стоматології №1 КУ «Чернівецька обласна консультативна 
стоматологічна поліклініка» Аврамич Д.П. 

 
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 сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Аврамич 
Діану Петрівну Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора ОКУ 
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Єленєва В.В. 

 
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 розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області, та з нагоди 45-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Єленєва Володимира Володимировича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 



8 
 

обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача нейрохірургічного 
відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» Бобкова В.О. 

 
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 розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Бобкова 
Віктора Олександровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

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 сільського голови 
Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади Хотинського 
району Ченківського В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» народного 
депутата України VIІІ скликання Амельченка В.В. 

 
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, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди Дня незалежності України, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Амельченка Василя 
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 № 1/107 

 
20 серпня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
правління (директора) Чернівецького 
обласного благодійного фонду «Діти – 
інваліди» Шови О.П. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувачку 
кафедри кримінального права і 
криміналістики юридичного 
факультету Чернівецького 
національного університету імені 
Ю.Федьковича, депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання 
Жаровської Г.П. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови правління (директора) Чернівецького обласного благодійного фонду 
«Діти – інваліди» Шови О.П. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувачку 
кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання Жаровської Г.П., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну громадянську позицію, вагомий особистий 

внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, багаторічну 
доброчинну діяльність, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Жаровську 
Галину Петрівну 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 № 2/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
адміністратора Кафедрального 
СоборуУспіння Пресвятої Богородиці 
м. Чернівці, митрофорного 
протопресвітера отця Валерія 
Сиротюка щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» правлячого єпископа 
Чернівецької єпархії УГКЦ Йосафата 
(Мощича) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
клопотанняадміністратора Кафедрального Собору Успіння Пресвятої 
Богородиці м.Чернівці, митрофорного протопресвітера отця Валерія 
Сиротюка щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» правлячого єпископа Чернівецької 
єпархії УГКЦ Йосафата (Мощича), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічне сумлінне служіння, значний особистий 

внесокв утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму 
та милосердя, та з нагодиДня незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородитиправлячого єпископа Чернівецької єпархії УГКЦ 
Йосафата (Мощича) 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 № 3/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника 
агровиробничого приватно-орендного 
підприємства «Золотий колос», 
Заслуженого працівника сільського 
господарства України Глігора С.С. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника агровиробничого приватно-орендного підприємства 
«Золотий колос», Заслуженого працівника сільського господарства України 
Глігора С.С., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток 
агропромислового комплексу та соціально-економічний розвиток 
Чернівецької області, та з нагоди Дня незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Глігора Степана Савовича 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 № 4/107 

 
20 серпня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання першого 
заступника начальника Управління 
Служби безпеки України в 
Чернівецькій області С.Чумаченко 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» т.в.о. 
начальника Управління Служби 
Безпеки України в Чернівецькій 
області полковника Хулмурзаєва Ю.Л. 
та начальника міжрайонного відділу 
Управління Служби Безпеки України в 
Чернівецькій області підполковника 
Запотічного О.А. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
першого заступника начальника Управління Служби безпеки України в 
Чернівецькій області С.Чумаченко щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» т.в.о. начальника 
Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області полковника 
Хулмурзаєва Ю.Л. та начальника міжрайонного відділу Управління Служби 
безпеки України в Чернівецькій області підполковника Запотічного О.А., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомі результати у службовій діяльності, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у справу захисту прав 



громадян та інтересів держави, та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Хулмурзаєва Юрія Лімбаєвича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

3. Враховуючи вагомі результати у службовій діяльності, високий 
професіоналізм, значний особистий внесок у справу захисту прав 
громадян та інтересів держави, та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Запотічного Олександра Анатолійовича 
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 № 5/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
районного комітету Сторожинецької 
районної організації профспілки 
працівників освіти і науки Олійника 
В.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
начальника відділу освіти, сім’ї, молоді 
та спорту Сторожинецької районної 
державної адміністрації Чобітька М.І. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови районного комітету Сторожинецької районної організації профспілки 
працівників освіти і науки Олійника В.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Сторожинецької районної 
державної адміністрації Чобітька М.І., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, активну громадянську позицію,вагомий 
особистий внесок у розвитокгалузі освіти Сторожинецького 
району, та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Чобітька Михайла 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 № 6/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника ректора з 
адміністративно-господарської роботи 
Буковинського державного медичного 
університету Скринчука П.К. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника ректора з адміністративно-господарської роботи 
Буковинського державного медичного університету Скринчука П.К., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, вагомий особистий внесок у підготовку і 
виховання висококваліфікованих фахівців, та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Скринчука Петра Корнилійовича 
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 № 7/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача 
відділенням терапевтичної стоматології 
№1 КУ «Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна 
поліклініка» Аврамич Д.П. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача 
відділенням терапевтичної стоматології №1 КУ «Чернівецька обласна 
консультативна стоматологічна поліклініка» Аврамич Д.П., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області, та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Аврамич Діану Петрівну 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 № 8/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора ОКУ 
«Чернівецький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф» Єленєва В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора ОКУ 
«Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф» Єленєва В.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області, та з нагоди45-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Єленєва Володимира 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 № 9/107 

 
20серпня2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача 
нейрохірургічного відділення ОКУ 
«Лікарня швидкої медичної допомоги» 
Бобкова В.О. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача 
нейрохірургічного відділення ОКУ «Лікарня швидкої медичної допомоги» 
Бобкова В.О., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області, та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Бобкова Віктора Олександровича 
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 № 10/107 

 
20серпня2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання сільського 
голови Клішковецької сільської 
об’єднаної територіальної громади 
Хотинського району 
Ченківського В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
народного депутата України VIІІ 
скликання Амельченка В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Клішковецької сільської об’єднаної територіальної громади 
Хотинського району Ченківського В.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
народного депутата України VIІІ скликання Амельченка В.В., 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 
незалежності України, рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Амельченка Василя 
Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії Р.Поклітар 
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