
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 127 

30 січня 2020 р.                  м.Чернівці 
 
14.00  каб. №242 
 
Присутні: 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Московчук Х.Е. – головний спеціаліст 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 реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради 

до центральних органів виконавчої влади. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 

комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2027 

року. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 

комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання голови Чернівецького обласного 

об’єднання ГО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка Остапа САВЧУКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» члена Вижницького районного об’єднання ВУТ 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка, учасника визвольних змагань за незалежність 
України ПАВЛЮКА М.Т. 

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

 
4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Івана 

МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» настоятеля храму святого Архистратига 
Михаїла с. Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької Єпархії 
Православної Церкви України протоієрея Любомира КРАЯ. 

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

1. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади. 
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) Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про інформацію 
щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади». 
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 Стратегію розвитку Чернівецької області на 
період до 2027 року. 
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) Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про Стратегію 
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року» до розгляду на сесії 
обласної ради. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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3. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Чернівецького обласного 
об’єднання ГО ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка Остапа САВЧУКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» члена Вижницького районного об’єднання ВУТ 
«Просвіта» ім. Тараса Шевченка, учасника визвольних змагань за незалежність 
України ПАВЛЮКА М.Т. 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадську позицію значний особистий внесок у здобуття Україною 
незалежності та з нагоди 70-ти річчя з дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Павлюка Миколу 
Танасійовича. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Чернівецької обласної 
ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» настоятеля храму святого 
Архистратига Михаїла с. Кам’яна Сторожинецького району Чернівецької 
Єпархії Православної Церкви України протоієрея Любомира КРАЯ. 
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) За багаторічне сумлінне служіння, значний особистий внесок в 
утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя та з 
нагоди 40-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» протоієрея Любомира КРАЯ. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
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 № 1/127 

 
30 січня 2020 р.                             м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 

заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проєктом рішення «Про інформацію 

щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади». 

 
 
 

Заступник  
голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК 2/127 

 
30 cічня 2020 р. м. Чернівці 

 
Про Стратегію розвитку Чернівецької 
області на період до 2027 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про Стратегію 
розвитку Чернівецької області на період до 2027 року, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про Стратегію розвитку 

Чернівецької області на період до 2027 року» до розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 
 

Заступник  
голови постійної комісії                                                     Віктор КРОХМАЛЬ 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 3/127 
 

30 січня 2020 р. м. Чернівці 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецького обласного об’єднання 
ГО ВУТ «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Остапа САВЧУКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» члена 
Вижницького районного об’єднання 
ВУТ «Просвіта» ім. Тараса 
Шевченка, учасника визвольних 
змагань за незалежність України 
ПАВЛЮКА М.Т. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Чернівецького обласного об’єднання ГО ВУТ «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка Остапа САВЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» члена Вижницького 
районного об’єднання ВУТ «Просвіта» ім. Тараса Шевченка, учасника 
визвольних змагань за незалежність України ПАВЛЮКА М.Т., постійна комісія 

  

ВИРІШИЛА: 
 

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

активну громадську позицію значний особистий внесок у здобуття Україною 
незалежності та з нагоди 70-ти річчя з дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Павлюка Миколу 
Танасійовича. 

 
Заступник 

голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/127 

 
30 січня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» настоятеля храму святого 
Архистратига Михаїла с. Кам’яна 
Сторожинецького району Чернівецької 
Єпархії Православної Церкви України 
протоієрея Любомира КРАЯ 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 

заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» настоятеля храму святого Архистратига Михаїла с. Кам’яна 
Сторожинецького району Чернівецької Єпархії Православної Церкви України 
протоієрея Любомира КРАЯ, постійна комісія 

  

ВИРІШИЛА: 
 

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

утвердження у суспільстві ідеалів духовності, гуманізму та милосердя та з 
нагоди 40-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» протоієрея Любомира КРАЯ. 

 
Заступник  
голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 


	Протокол №127 від 30.01.2020
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль


	Висновок _1_127_ реагування на звернення ОЦВ
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	висновок _2_127 _Стратегія розвитку
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок _3_127_Павлюк М.Т.
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 3/127


	Висновок _4_127_Протоірей Любомир Края
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ВИСНОВОК № 4/127



