
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 126 

14 січня 2020 р.                  м.Чернівці 
 
17.00  каб. №248 
 
Присутні: 
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: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд клопотання керуючого справами Глибоцької районної 
ради М.Шмідта та голови профспілкового комітету Глибоцької районної ради 
О.Сторожука щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» голови Глибоцької районної ради    
Панчука П.В. 

Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання голови Глибоцької районної ради Панчука 

П.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Глибоцької районної ради III, IV, V, VI та 
VII скликань, голови постійної комісії районної ради з питань промисловості, 
підприємництва та управління об’єктами спільної власності Самушка В.К. 

Інформує:: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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1. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання керуючого справами Глибоцької 
районної ради М.Шмідта та голови профспілкового комітету Глибоцької 
районної ради О.Сторожука щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Глибоцької 
районної ради Панчука П.В. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи вагомий особистий внесок у вирішення соціально-
економічних питань територіальних громад та підвищенню ролі органів 
місцевого самоврядування в житті району, високі ділові та професійні якості та 
з нагоди Дня Соборності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Панчука Петра Володимировича. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Глибоцької районної 
ради Панчука П.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата Глибоцької районної 
ради III, IV, V, VI та VII скликань, голови постійної комісії районної ради з 
питань промисловості, підприємництва та управління об’єктами спільної 
власності Самушка В.К. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи значний особистий внесок у вирішення питань 
соціально-економічного і культурного розвитку району, вагомий внесок у 
розвиток і зміцнення місцевого самоврядування та з нагоди Дня Соборності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Самушка Василя Костянтиновича. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
  
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 
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м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керуючого 
справами Глибоцької районної ради 
М.Шмідта та голови профспілкового 
комітету Глибоцької районної ради 
О.Сторожука щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Глибоцької 
районної ради Панчука П.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
керуючого справами Глибоцької районної ради М.Шмідта та голови 
профспілкового комітету Глибоцької районної ради О.Сторожука щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Глибоцької районної ради Панчука П.В.,        
постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий особистий внесок у вирішення соціально-

економічних питань територіальних громад та підвищенню ролі органів 
місцевого самоврядування в житті району, високі ділові та професійні якості та 
з нагоди Дня Соборності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Панчука Петра Володимировича. 

 
 
Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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14 січня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Глибоцької районної ради Панчука П.В. 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» депутата Глибоцької 
районної ради III, IV, V, VI та VII 
скликань, голови постійної комісії 
районної ради з питань промисловості, 
підприємництва та управління об’єктами 
спільної власності Самушка В.К. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Глибоцької районної ради Панчука П.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Глибоцької районної ради III, IV, V, VI та VII скликань, голови постійної 
комісії районної ради з питань промисловості, підприємництва та управління 
об’єктами спільної власності Самушка В.К., постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи значний особистий внесок у вирішення питань 

соціально-економічного і культурного розвитку району, вагомий внесок у 
розвиток і зміцнення місцевого самоврядування та з нагоди Дня Соборності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Самушка Василя Костянтиновича. 

 
 
Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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