
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 132 

22 травня 2020 р.         м.Чернівці 
 
16.00 каб. №248 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Секретар засідання: Тетяна МАРТИНЮК 
Запрошені: 
Віктор ГОРОДЕЦЬКИЙ – заступник начальника відділу адміністративно-
територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
Слухали: голову постійної комісії Ростислава ПОКЛІТАРА який поінформував 
членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання профспілкового комітету та трудового колективу 

обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька 
обласна дитяча клінічна лікарня» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» в.о. генерального 
директора ОКНП «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» 
М.ЧЕПІЛЯ. 
 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання колективу Головного управління Пенсійного фонду 
України в Чернівецькій області щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
начальника Головного управління Пенсійного фонду України в 
Чернівецькій області В.МЕЛЬНИКА. 
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Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА. про розгляд клопотання профспілкового 
комітету та трудового колективу обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» в.о. генерального директора ОКНП 
«Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» М.ЧЕПІЛЯ. 
 

Виступила: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької області 
та з нагоди 65-ти річчя від дня народження рекомендувати першому 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною»  ЧЕПІЛЯ Миколу Івановича. 
 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про розгляд клопотання колективу Головного 
управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника начальника Головного управління 
Пенсійного фонду України в Чернівецькій області В.МЕЛЬНИКА. 
 

Виступила: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За багаторічну плідну працю, особисті трудові досягнення у професійній 
діяльності, вагомий внесок у виконанні завдань, покладених на органи 
Пенсійного фонду України на території нашої області щодо надання 
послуг населенню Буковини з питань пенсійного забезпечення, активну 
громадянську позицію та з нагоди 60-ти річчя від дня народження 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
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Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  МЕЛЬНИКА Василя 
Івановича. 
 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
   
 
 
 
Голова постійної комісії              Ростислав Поклітар 
 
 
Секретар комісії                   Тетяна Мартинюк 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 1/132 
 

22 травня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання профспілкового 
комітету та трудового колективу 
обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня» щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» в.о. генерального 
директора М.ЧЕПІЛЯ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання профспілкового 
комітету та трудового колективу обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» в.о. генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна 
дитяча клінічна лікарня» М.ЧЕПІЛЯ,  постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької області та з 
нагоди 65-ти річчя від дня народження рекомендувати першому заступнику 
голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»    
ЧЕПІЛЯ Миколу Івановича. 

 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 2/132 
 

22 травня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання колективу 
Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій області 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
заступника начальника управління 
В.МЕЛЬНИКА 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання колективу 
Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» заступника начальника Головного управління Пенсійного 
фонду України в Чернівецькій області В.МЕЛЬНИКА, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну плідну працю, особисті трудові досягнення у 

професійній діяльності, вагомий внесок у виконанні завдань, покладених на 
органи Пенсійного фонду України на території нашої області щодо надання 
послуг населенню Буковини з питань пенсійного забезпечення, активну 
громадянську позицію та з нагоди 60-ти річчя від дня народження 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі 
МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  МЕЛЬНИКА Василя Івановича. 

 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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