
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 141 

23 вересня 2020 р.        м.Чернівці 
 
15.00 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 голови Кіцманської районної ради Петра ЛУМЕЯ 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» головного лікаря КП «Кіцманський 
некомерційний центр ПМСД» М.ЗАЛІЩУКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови Глибоцької районної ради Петра 
ПАНЧУКА щодо нагородження Почесною вїдзнакою 
Чернївецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора Багринївської ЗОШ ї-їїї ступенїв Глибоцького 
району М.АКАТРїНї. 
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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 Вижницької районної ради 
Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною вїдзнакою 
Чернївецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
зберїгача фондїв Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
їменї В.Шкрїбляка Я.БОГДАН 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною вїдзнакою Чернївецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасникїв бойових дїй в зонї АТО/ООС: 
майора МВС України М.ПАНТЮХОВА; сержанта, старшого 
бойового медика М.ВїВЧАРИКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
5. Про розгляд клопотання начальника Управління молоді та спорту 

Чернівецької ОДА Олександра ПОГОДІНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови прес-служби Асоціації футболу Чернівецької області А.КОМАРІ. 
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 клопотання голови Кіцманської районної 
ради Петра ЛУМЕЯ щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
лікаря комунального підприємства «Кіцманський некомерційний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Кіцманської районної ради 
М.ЗАЛІЩУКА. 

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. 
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2) За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високі ділові та 
професійні якості, послідовні і рішучі зусилля задля подолання COVID-19 
на території Кіцманського району та з нагоди 65-річчя від дня народження 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЗАЛІЩУКА Мирослава 
Миколайовича. 

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 голови Глибоцької районної ради 
Петра ПАНЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора Багринівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глибоцького району М.АКАТРІНІ. 

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 багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 
освіти, високі ділові та професійні якості та з нагоди Дня працівників 
освіти рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної 
ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою     
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» АКАТРІНІ 
Михайла Михайловича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання голови Вижницької районної 
ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» зберігача 
фондів Вижницького коледжу прикладного мистецтва імені В.Шкрібляка 
Я.БОГДАН 

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 багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
культури України, збереження і популяризацію буковинських традицій та з 
нагоди Дня працівників освіти рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
БОГДАН Ярославу Василівну. 
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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 голови ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасників бойових дій в зоні АТО/ООС: майора Міністерства внутрішніх 
справ України, начальника сектору реагування патрульної поліції №1 
Герцаївського відділеня поліції М.ПАНТЮХОВА; сержанта, старшого 
бойового медика 1-ої гірсько-штурмової роти в/ч А-3029 М.ВІВЧАРИКА. 

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 оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»     
ПАНТЮХОВА Михайла Анатолійовича та ВІВЧАРИКА Михайла 
Романовича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання начальника Управління молоді та 
спорту Чернівецької обласної державної адміністрації Олександра 
ПОГОДІНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови прес-служби 
Асоціації футболу Чернівецької області А.КОМАРІ. 

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 вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту 
Чернівецької області, високий професіоналізм і відданість справі та з 
нагоди 45-річчя від дня народження рекомендувати першому заступнику 
голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» КОМАРІ Альберта Альбертовича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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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 №1/141 
 

23 вересня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Кіцманської районної ради Петра 
ЛУМЕЯ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного лікаря КП 
«Кіцманський некомерційний 
центр ПМСД» М.ЗАЛІЩУКА 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Кіцманської районної ради Петра ЛУМЕЯ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
лікаря комунального підприємства «Кіцманський некомерційний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Кіцманської районної ради 
М.ЗАЛІЩУКА , постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високі 

ділові та професійні якості, послідовні і рішучі зусилля задля подолання 
COVID-19 на території Кіцманського району та з нагоди 65-річчя від дня 
народження рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної 
ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЗАЛІЩУКА Мирослава 
Миколайовича. 

 
 
 
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 №2/141 
 

23 вересня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Глибоцької районної ради Петра 
ПАНЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора Багринівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів М.АКАТРІНІ 

 
 

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» 
директора Багринівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів М.АКАТРІНІ, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток 

освіти, високі ділові та професійні якості та з нагоди Дня працівників освіти 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради         
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»  АКАТРІНІ Михайла 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 №3/141 
 

23 вересня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» зберігача фондів 
Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва імені В.Шкрібляка 
Я.БОГДАН 

 
 

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 ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» зберігача фондів Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім. В.Шкрібляка Я.БОГДАН, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

культури України, збереження і популяризацію буковинських традицій та з 
нагоди Дня працівників освіти рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  БОГДАН 
Ярославу Василівну. 

 
 
 
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 №4/141 
 

23 вересня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови ГФ 
«Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасників 
бойових дій в зоні АТО/ООС: майора 
МВС України М.ПАНТЮХОВА; 
сержанта, старшого бойового медика 
М.ВІВЧАРИКА 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови            
ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасників бойових дій в зоні АТО/ООС: майора 
Міністерства внутрішніх справ України, начальника сектору реагування 
патрульної поліції №1 Герцаївського відділеня поліції М.ПАНТЮХОВА; 
сержанта, старшого бойового медика 1-ої гірсько-штурмової роти в/ч А-3029 
М.ВІВЧАРИКА, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України та з 
нагоди Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»     
ПАНТЮХОВА Михайла Анатолійовича та ВІВЧАРИКА Михайла Романовича. 
 
 
 
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 №5/141 
 

23 вересня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання начальника 
Управління молоді та спорту 
Чернівецької ОДА Олександра 
ПОГОДІНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови прес-служби 
Асоціації футболу Чернівецької 
області А.КОМАРІ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання начальника 
Управління молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації 
Олександра ПОГОДІНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови прес-служби Асоціації 
футболу Чернівецької області А.КОМАРІ, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та спорту 

Чернівецької області, високий професіоналізм і відданість справі та з нагоди 
45-річчя від дня народження рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КОМАРІ 
Альберта Альбертовича. 

 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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