
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 139 

20 серпня 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 та заступника 
голови Віктора КРОХМАЛЯ які поінформували членів комісії про питання 
порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 

Євгена ЦУРИКА щодо включення до складу постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги 
перед Буковиною» військовослужбовців медичноі служби 
Збройних Сил Украіни, учасників бойових дій в зоні 
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АТО/ООС: полковника Ю.ЦАРЮКА, підполковника 
В.ПАСТЕРНАКА, майора А.КОРЕНГУ. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький політехнічний коледж», волонтера 
Л.ФЕСіК. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання правління Чернівецького обласного 
об’іднання Громадськоі організаціі «Всеукраінське 
Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі 
ради «За заслуги перед Буковиною» заступника голови 
Глибоцького районного об’іднання «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка О.РіПіНОі. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання заступника голови обласноі ради Віталія 
МЕЛЬНИЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора приватного акціонерного товариства «Фабрика «Прут», 
депутата Чернівецькоі обласноі ради VII скликання Ростислава 
ПОКЛіТАРА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ –заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
6. Про розгляд клопотання голови Вижницькоі районноі державноі 

адміністраціі Михайла ЧОРНЕЯ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги перед 
Буковиною» радника голови Вижницькоі районноі державноі 
адміністраціі Р.КЛИМ. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
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1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про заяву депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання Євгена ЦУРИКА щодо включення до складу постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань приватизації та управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області. 

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) Підготувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 
сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-1/15 
«Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради» 
зі змінами» з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Євгена ЦУРИКА. 

3) Рекомендувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 
рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015     
№6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької 
обласної ради» зі змінами» до розгляду на черговій сесії обласної ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання керівника ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» військовослужбовців медичної служби Збройних Сил 
України, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС: полковника 
Ю.ЦАРЮКА, підполковника В.ПАСТЕРНАКА, майора А.КОРЕНГУ. 

Виступили: 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 сумлінне виконання професійного обов’язку щодо збереження і 
зміцнення здоров’я військовослужбовців, в умовах підвищенного ризику 
для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в 
зоні АТО/ООС та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» полковника ЦАРЮКА Юрія Степановича, 
підполковника ПАСТЕРНАКА Валерія Івановича, майора КОРЕНГУ 
Анатолія Михайловича 
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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 керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора Державного вищого навчального 
закладу «Чернівецький політехнічний коледж», волонтера Л.ФЕСІК. 

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 активну громадську й благодійну діяльність, організацію безперервного 
надання волонтерської допомоги учасникам бойових дій на Сході України 
та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ФЕСІК Людмилу Іванівну. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання правління Чернівецького 
обласного об’єднання Громадської організації «Всеукраїнське Товариство 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка» щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Глибоцького районного об’єднання «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка О.РЄПІНОЇ. 

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 вагомі особисті досягнення в соціально-культурній сфері, активну 
громадянську позицію і просвітницьку діяльність та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати заступнику голови Чернівецької 
обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» РЄПІНУ Олену 
Мірчівну. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання заступника голови 
обласної ради Віталія МЕЛЬНИЧУКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора ПАТ «Фабрика «Прут», депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання Ростислава ПОКЛІТАРА.  

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 

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

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області 
та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПОКЛІТАРА Ростислава Івановича. 

Результати голосування: «за-2», «не голосував-1». 
  
6. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання голови Вижницької районної 
державної адміністрації Михайла ЧОРНЕЯ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
радника голови Вижницької районної державної адміністрації Р.КЛИМ. 

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 активну громадянську позицію, значний особистий внесок у розвиток 
державного управління і місцевого самоврядування та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати заступнику голови Чернівецької 
обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КЛИМ Руслану 
Дмитрівну. 

Результати голосування: «за-2», «проти-1». 
  
 
 
 
Голова постійної комісії          Ростислав ПОКЛІТАР 
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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 №1/139 
 

20 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Євгена ЦУРИКА щодо 
включення до складу постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області 

 

Розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
ЦУРИКА Євгена Тодоровича щодо включення до складу постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань приватизації та управління об’єктами 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та 
обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до 

рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015 №6-1/15 
«Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради» зі 
змінами» з урахуванням заяви депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Євгена ЦУРИКА. 

3. Рекомендувати проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін 
до рішення сесії Чернівецької обласної ради VII скликання від 17.12.2015     
№6-1/15 «Про утворення та обрання постійних комісій Чернівецької обласної 
ради» зі змінами» до розгляду на черговій сесії обласної ради. 
 
 
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 №2/139 
 

20 серпня 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» 
військовослужбовців медичної служби 
ЗСУ, учасників бойових дій в зоні 
АТО/ООС: полковника Ю.ЦАРЮКА, 
підполковника В.ПАСТЕРНАКА, 
майора А.КОРЕНГУ 

 

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» військовослужбовців медичної служби Збройних Сил 
України, учасників бойових дій в зоні АТО/ООС: полковника Ю.ЦАРЮКА, 
підполковника В.ПАСТЕРНАКА, майора А.КОРЕНГУ, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За сумлінне виконання професійного обов’язку щодо збереження і 

зміцнення здоров’я військовослужбовців, в умовах підвищенного ризику для 
життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони в зоні 
АТО/ООС та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати заступнику 
голови Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» полковника ЦАРЮКА Юрія Степановича, підполковника 
ПАСТЕРНАКА Валерія Івановича,  майора  КОРЕНГУ Анатолія Михайловича. 
 
 
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 №3/139 
 

20 серпня 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» директора ДВНЗ 
«Чернівецький політехнічний коледж», 
волонтера Л.ФЕСІК  

 
 

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» директора Державного вищого навчального закладу 
«Чернівецький політехнічний коледж», волонтера Л.ФЕСІК , постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За активну громадську й благодійну діяльність, організацію 

безперервного надання волонтерської допомоги учасникам бойових дій на 
Сході України та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ФЕСІК Людмилу Іванівну. 

 
 
 
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 №4/139 
 

20 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання правління 
Чернівецького обласного об’єднання 
ГО «Всеукраїнське Товариство 
«Просвіта» імені Т.Шевченка» щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради              
«За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Глибоцького 
районного об’єднання «Просвіта» 
імені Т.Шевченка О.РЄПІНОЇ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання правління 
Чернівецького обласного об’єднання Громадської організації «Всеукраїнське 
Товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка» щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Глибоцького районного об’єднання «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка О.РЄПІНОЇ, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомі особисті досягнення в соціально-культурній сфері, активну 

громадянську позицію і просвітницьку діяльність та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію 
МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» РЄПІНУ Олену Мірчівну. 

 
 
 
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 №5/139 
 

20 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання заступника 
голови обласної ради Віталія 
МЕЛЬНИЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора ПАТ 
«Фабрика «Прут», депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Ростислава ПОКЛІТАРА 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
заступника голови обласної ради Віталія МЕЛЬНИЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора приватного акціонерного товариства «Фабрика «Прут», 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Ростислава ПОКЛІТАРА, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та     
з нагоди Дня незалежності України рекомендувати заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ПОКЛІТАРА Ростислава Івановича. 

 
 
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 №6/139 
 

20 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Вижницької районної державної 
адміністрації Михайла ЧОРНЕЯ 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед 
Буковиною» радника голови 
Вижницької районної державної 
адміністрації Р.КЛИМ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Вижницької районної державної адміністрації Михайла ЧОРНЕЯ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» радника голови Вижницької районної державної 
адміністрації, депутата Вижницької районної ради VII скликання Р.КЛИМ, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За активну громадянську позицію, значний особистий внесок у 

розвиток державного управління і місцевого самоврядування та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати заступнику голови Чернівецької обласної 
ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КЛИМ Руслану Дмитрівну. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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