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Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
Секретар засідання: Тетяна МАРТИНЮК 
Запрошені: 
Христина МОСКОВЧУК – головний спеціаліст 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 «Козацька варта», голови 

Глибоцького РКТ «Буковинська краєва козацька Січ імені І.Мазепи» Іллі 
ЛОПУЛЯКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» освітян Глибоцького району: 
О.ЯРОВОЇ, Н.СТОЛЯРЧУК, Л.ВОРОНІНОЇ. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Козацька варта», голови 
Глибоцького РКТ «Буковинська краіва козацька Січ ім. 
і.Мазепи» іллі ЛОПУЛЯКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідуючого хірургічним відділенням КНП 
«Глибоцька ЦРЛ» О.ДРИГИБКИ. 
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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 першого заступника голови 
Чернівецькоі обласноі ради інги МАКОВЕЦЬКОі щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі 
ради «За заслуги перед Буковиною» радника голови 
Чернівецькоі обласноі ради і.БОГАТИРЦЯ. 
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 керівника ГФ «Козацька варта», 
голови Глибоцького районного козацького товариства «Буковинська 
краєва козацька Січ імені І.Мазепи» УК Іллі ЛОПУЛЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» освітян Глибоцького району: вчителя географії 
Горбівецької ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОВОЇ, вчителя української мови та 
літератури Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Н.СТОЛЯРЧУК, заступника 
директора Глибоцької гімназії з навчальної, науково-методичної роботи 
Л.ВОРОНІНОЇ. 

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 на ниві розбудови національної освіти, 
особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, 
високий професіоналізм, активну життєву позицію 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» 
ЯРОВУ Оксану Василівну, СТОЛЯРЧУК Надію Костянтинівну, 
ВОРОНІНУ Ларису Анатоліївну. 

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 «Козацька варта», 
голови Глибоцького районного козацького товариства «Буковинська 
краєва козацька Січ імені І.Мазепи» УК Іллі ЛОПУЛЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» завідуючого хірургічним відділенням 
комунального некомерційного підприємства «Глибоцька центральна 
районна лікарня» О.ДРИГИБКИ. 

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 в системі охорони здоров’я, високий 
професіоналізм, відданість справі та з нагоди Міжнародного дня лікаря 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ДРИГИБКУ Омеляна 
Георгієвича. 

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 першого заступника голови 
Чернівецької обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» радника голови Чернівецької обласної ради з питань бюджету 
та фінансів на громадських засадах, начальника управління 
адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду 
України в Чернівецькій області І.БОГАТИРЦЯ. 

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, високий професіоналізм, активну 
громадянську позицію, відданість справі 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» БОГАТИРЦЯ 
Ігоря Миколайовича. 

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 №1/144 
 

12 жовтня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Козацька варта», голови 
Глибоцького РКТ «Буковинська 
краєва козацька Січ імені 
І.Мазепи» Іллі ЛОПУЛЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» освітян 
Глибоцького району: О.ЯРОВОЇ, 
Н.СТОЛЯРЧУК, Л.ВОРОНІНОЇ 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання керівника       
ГФ «Козацька варта», голови Глибоцького районного козацького товариства 
«Буковинська краєва козацька Січ імені І.Мазепи» УК Іллі ЛОПУЛЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» освітян Глибоцького району: вчителя географії Горбівецької 
ЗОШ І-ІІ ступенів О.ЯРОВОЇ, вчителя української мови та літератури 
Кам’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів Н.СТОЛЯРЧУК, заступника директора 
Глибоцької гімназії з навчальної, науково-методичної роботи Л.ВОРОНІНОЇ, 
постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю на ниві розбудови національної освіти, 

особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого покоління, 
високий професіоналізм, активну життєву позицію 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» ЯРОВУ Оксану Василівну,     
СТОЛЯРЧУК Надію Костянтинівну,  ВОРОНІНУ Ларису Анатоліївну. 

 
 
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 №2/144 
 

12 жовтня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Козацька варта», голови 
Глибоцького РКТ «Буковинська 
краєва козацька Січ ім. І.Мазепи» Іллі 
ЛОПУЛЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідуючого хірургічним 
відділенням КНП «Глибоцька ЦРЛ» 
О.ДРИГИБКИ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання керівника       
ГФ «Козацька варта», голови Глибоцького районного козацького товариства 
«Буковинська краєва козацька Січ імені І.Мазепи» УК Іллі ЛОПУЛЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідуючого хірургічним відділенням комунального 
некомерційного підприємства «Глибоцька центральна районна лікарня» 
О.ДРИГИБКИ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, відданість справі та з нагоди Міжнародного дня лікаря 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради         
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ДРИГИБКУ Омеляна Георгієвича. 

 
 

 
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 №3/144 
 

12 жовтня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання першого 
заступника голови Чернівецької 
обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
радника голови Чернівецької 
обласної ради І.БОГАТИРЦЯ 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання першого 
заступника голови Чернівецької обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» радника голови Чернівецької обласної ради з питань 
бюджету та фінансів на громадських засадах, начальника управління 
адміністративного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду 
України в Чернівецькій області І.БОГАТИРЦЯ, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

громадянську позицію, відданість справі 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» БОГАТИРЦЯ Ігоря Миколайовича. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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