
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 134 

26 червня 2020 р.         м.Чернівці 
 
16.00 каб. №248 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
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 керівника ГФ «Буковинська народна комендатура» 

Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» працівників 
КНП «Глибоцька ЦРЛ»: завідувача реанімаційного відділення, лікаря-
анестезіолога О.КОМІСАРЧУКА та старшу медичну сестру інфекційного 
відділення І.ГАРАЩУК. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання  голови  Чернівецького обласного 
відділення НОК Украіни івана ГЕШКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги 
перед Буковиною» Заслуженого майстра спорту Украіни зі 
стрільби з лука Л.СіЧЕНіКОВУ. 
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Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання голови Глибоцькоі районноі ради Петра 

ПАНЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги перед Буковиною» 
дослідника історіі рідного краю, громадського діяча 
і.ГРИГОРАША. 
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 голови ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» працівників КНП «Глибоцька ЦРЛ»: завідувача 
реанімаційного відділення, лікаря-анестезіолога О.КОМІСАРЧУКА та 
старшу медичну сестру інфекційного відділення І.ГАРАЩУК. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) За високий професіоналізм, сумлінну працю, самовіддане служіння 
громаді під час боротьби з коронавірусною інфекцією та з нагоди Дня 
Конституції України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КОМІСАРЧУКА Олега Івановича та ГАРАЩУК Ірину Георгіївну. 

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 голови Чернівецького 
обласного відділення національного олімпійського комітету України Івана 
ГЕШКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого майстра спорту України 
зі стрільби з лука Л.СІЧЕНІКОВУ. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
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1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За вагомий особистий внесок в утвердження міжнародного іміджу 
України, досягнення високих спортивних результатів та з нагоди Дня 
Конституції України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
СІЧЕНІКОВУ Лідію Юріївну 

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

з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про розгляд клопотання голови Глибоцької 
районної ради Петра ПАНЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» дослідника 
історії рідного краю, громадського діяча І.ГРИГОРАША. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
3) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

4) За особливі заслуги у справі дослідження та популяризації історії та 
сьогодення рідного краю та з нагоди Дня Конституції України 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною ГРИГОРАША Івана 
Георгійовича 

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 №1/134 
 

26 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
працівників КНП «Глибоцька ЦРЛ»: 
завідувача реанімаційного відділення, 
лікаря-анестезіолога О.КОМІСАРЧУКА   
та старшу медичну сестру інфекційного 
відділення І.ГАРАЩУК  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» працівників комунального некомерційного підприємства 
«Глибоцька центральна районна лікарня»: завідувача реанімаційного 
відділення, лікаря-анестезіолога О.КОМІСАРЧУКА та старшу медичну сестру 
інфекційного відділення І.ГАРАЩУК, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За високий професіоналізм, сумлінну працю, самовіддане служіння 

громаді під час боротьби з коронавірусною інфекцією та з нагоди Дня 
Конституції України рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької 
обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КОМІСАРЧУКА 
Олега Івановича та ГАРАЩУК Ірину Георгіївну. 

 
 

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 №2/134 
 

26 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови  
Чернівецького обласного відділення 
НОК України Івана ГЕШКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради             
«За заслуги перед Буковиною» 
Заслуженого майстра спорту України 
зі стрільби з лука Л.СІЧЕНІКОВУ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови  
Чернівецького обласного відділення національного олімпійського комітету 
України Івана ГЕШКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого майстра спорту 
України зі стрільби з лука Л.СІЧЕНІКОВУ, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок в утвердження міжнародного іміджу 

України, досягнення високих спортивних результатів та з нагоди Дня 
Конституції України рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької 
обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  СІЧЕНІКОВУ 
Лідію Юріївну. 

 
 
 

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 №3/134 
 

26 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови  
Глибоцької районної ради Петра 
ПАНЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» дослідника історії 
радного краю, громадського діяча 
І.ГРИГОРАША 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови  
Глибоцької районної ради Петра ПАНЧУКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
дослідника історії рідного краю, громадського діяча І.ГРИГОРАША,  постійна 
комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За особливі заслуги у справі дослідження та популяризації історії та 

сьогодення рідного краю та з нагоди Дня Конституції України рекомендувати 
першому заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковино» ГРИГОРАША Івана Георгійовича. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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