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Присутні: 
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Городецький В.М. – заступник начальника відділу адміністративно-
територіальної реформи та децентралізації 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 ректора Чернівецького національного 

університету імені Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана економічного факультету Чернівецького 
національного університету імені Ю.Федьковича, доктора економічних 
наук Білоскурського Р.Р. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання ректора Чернівецького національного 

університету імені Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
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Буковиною» завідувача кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки 
Інституту фізико-математичних наук ЧНУ ім. Ю.Федьковича, доктора 
технічних наук, професора Політанського Л.Ф. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання в.о. директора Департаменту агропромислового 

розвитку Бойчука Б.Т. Чернівецької ОДА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора приватного підприємства «Колос», Заслуженого працівника 
промисловості України, повного кавалера ордену «За заслуги», депутата 
Чернівецької обласної ради XXIV(IV), V та VI скликань Кібіча І.С. 
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 Р.І. про клопотання ректора Чернівецького національного 
університету імені Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана економічного факультету Чернівецького 
національного університету імені Ю.Федьковича, доктора економічних 
наук Білоскурського Р.Р. 

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 здобутки у галузі науки і техніки, особистий внесок у 
підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 144-річниці від дня заснування 
Чернівецького національного університету Ю.Федьковича рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Білоскурського Руслана Романовича 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 Р.І. про клопотання ректора Чернівецького національного 
університету імені Ю.Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
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Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідувача кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки 
Інституту фізико-математичних наук ЧНУ ім. Ю.Федьковича, доктора 
технічних наук, професора Політанського Л.Ф. 

 
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 вагомі здобутки у галузі науки і техніки, особистий внесок у 
підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 144-ї річниці від дня заснування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Політанського Леоніда Францовича 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 Р.І. про клопотання про клопотання в.о. директора 
Департаменту агропромислового розвитку Бойчука Б.Т. Чернівецької ОДА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Заслуженого працівника промисловості 
України, повного кавалера ордену «За заслуги», депутата Чернівецької 
обласної ради XXIV(IV), V та VI  скликань Кібіча І.С. 

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) За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, значний 
особистий внесок у розвиток підприємництва на Буковині та з нагоди Дня 
працівників харчової промисловості рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Кібіча Ігоря Степановича 
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 № 1/111 

 
02 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання ректора 
Чернівецького національного 
університету імені Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» декана економічного 
факультету Чернівецького 
національного університету імені 
Ю.Федьковича, доктора економічних 
наук Білоскурського Р.Р. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
ректора Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» декана економічного 
факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича, 
доктора економічних наук Білоскурського Р.Р., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомі здобутки у галузі науки і техніки, особистий 

внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 144-річниці від дня заснування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Білоскурського Руслана Романовича 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 № 2/111 

 
02 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання ректора 
Чернівецького національного 
університету імені Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідувача кафедри 
радіотехніки та інформаційної 
безпеки Інституту фізико-
математичних наук ЧНУ ім. 
Ю.Федьковича, доктора технічних 
наук, професора Політанського Л.Ф. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
ректора Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача кафедри 
радіотехніки та інформаційної безпеки Інституту фізико-математичних наук 
ЧНУ імені Юрія Федьковича, доктора технічних наук, професора 
Політанського Л.Ф., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомі здобутки у галузі науки і техніки, особистий 

внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих фахівців, активну 
громадську діяльність та з нагоди 144-ї річниці від дня заснування 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Політанського Леоніда Францовича 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 № 3/111 
 
02 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
Чернівецької ОДА Бойчука Б.Т.  
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора ПП «Колос», Заслуженого 
працівника промисловості України, 
повного кавалера ордену «За 
заслуги», депутата Чернівецької 
обласної ради XXIV(IV), V та VI 
скликань Кібіча І.С. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Бойчука Б.Т. 
Чернівецької ОДА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора приватного 
підприємства «Колос», Заслуженого працівника промисловості України, 
повного кавалера ордену «За заслуги», депутата Чернівецької обласної ради 
XXIV(IV), V та VI  скликань Кібіча І.С., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення, 

значний особистий внесок у розвиток підприємництва на Буковині та з 
нагоди Дня працівників харчової промисловості рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Кібіча Ігоря 
Степановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 
 
Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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