
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 147 

02 грудня 2020 р.                  м.Чернівці 
16.00                                                                                            вул. Грушевського, 1 
 
Присутні: 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
Секретар засідання: Тетяна МАРТИНЮК  
 
Запрошені: 
Наталія КОШУРБА – начальник відділу адміністративно-територіальної 
реформи та децентралізації виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
  
Слухали:заступника голови постійної комісії Віктора КРОХМАЛЯ який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська народна комендатура» 

Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
військовослужбовців Збройних Сил України: заступника командира в/ч     
А-2582, підполковника Вадима СЛЮСАРЧУКА; водія в/ч А-2582,  
старшого солдата Романа РУСНАКА; водія-санітара в/ч А-3029, старшого 
солдата Георгія ЛУЦУ. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову Чернівецької обласної 
громадської організації «Буковинський мистецький центр відродження та 
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сприяння розвитку румунської традиційної культури», журналіста,  
історика-етнографа Юрія ЛЕВЧИКА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної організації 
Національної спілки письменників України Василя ДЖУРАНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора громадської організації «Румунський 
культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі», голову правління 
Чернівецького обласного благодійного фонду культури «Дім румунської 
мови», депутата Чернівецької обласної ради XXII, XXIV(IV), V скликань 
Василя ТЕРИЦАНУ. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову товариства з 
обмеженою відповідальністю «Клас і К» Олександра КОНСТАНТИНЮКА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
5. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     

Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» президента Всеукраїнського 
Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників, старшого 
єпископа Церкви християн віри євангельської України Михайла ПАНОЧКА 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника управління 
патрульної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції                      
Олега ЙОСИПІВА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
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7. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікарів обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня»: Сергія ЦИНТАРА – в.о. генерального директора, магістра 
медицини, кандидата медичних наук; Тетяну ЦИНТАР – лікаря-
пульмонолога вищої кваліфікаційної категорії пульмонологічного 
відділення, головного спеціаліста Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації з надання терапевтичної 
допомоги, кандидата медичних наук; Миколу РИХЛІЦЬКОГО – лікаря-
анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; 
Тетяну РИХЛІЦЬКУ – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Костянтина ДРОНИКА – начальника 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Юрія 
ЗАЙШЛЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної 
терапії та політравми; Руслана ЯКІВЦЯ – лікаря-анестезіолога підрозділу 
анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Альону СЕМЕНЧУК – 
лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Юрія ВАСЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу 
анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Юрія ВОЙЦЕВА – лікаря-
анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; 
Сергія КУШНІРА –лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Ірину МАРТИНОВУ – старшу медичну 
сестру підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Наталію 
ГРИГУЦЯК – керуючу експрес-лабораторією підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; та головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Заставнівська багатопрофільна лікарня 
Юрковецької сільської ради Заставнівського району Чернівецької області 
Василя ЛИПКУ. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

8. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікаря загальної практики, 
сімейного лікаря Кам’янської амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини Сторожинецького району Ірину МІТРАН. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

9. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою        
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»                                          
Андрія АНДРЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
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Андрія МАКОВЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Валентина ПРІСКУ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Валерія ГРИЖУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Степана МІТРІКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Тетяну МАРТИНЮК– депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ЧЕРНІВЧАНА–депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Андрія ШТОГРІНА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Віталія ЛЕВКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Сергія ЧУБРЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,   
Михайла ЛИПКУ – депутата   Чернівецької обласної ради  VII скликання,   
Дмитра ПАВЕЛА – депутата   Чернівецької обласної ради  VII скликання, 
Віктора МОТУЛЯКА– депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,   
Івана КОСТАЩУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ГОСТЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Марину ВОЛОШЕНЮК – депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання, Олександра БОЛТУНОВА – депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання, Ігора МАЛИШЕВСЬКОГО – депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання, Олега МЕЛЬНИЧУКА – депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання, Віталія ТКАЧУКА – депутата 
Чернівецької обласної ради VI та VII скликань, Михайла ЧОРНЕЯ – 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, голову Вижницької 
районної державної адміністрації; Миколу ХАРАБАРУ – начальника УМВС 
України в Чернівецькій області (2010-2012 рр), депутата Чернівецької 
обласної ради V та VI скликань; Богдана КОВАЛЮКА – першого 
заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації, депутата 
Чернівецької міської ради VII скликання; Михайла ЯРИНИЧА – голову 
громадської організації «Федерація греплінгу Чернівецької області», 
депутата Чернівецької міської ради VII скликання; Степана ЧЕРНУШКУ – 
начальника управління з питань забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної власності сіл, селищ, міст області 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, депутата Магальської 
сільської ради територіальної громади Чернівецького району;                 
Івана ГРИЖИНКУ – Петровецького сільського голову територіальної 
громади Чернівецького району, Петра ГЕОРГІУ – депутата Герцаївської 
міської ради територіальної громади Чернівецького району, голову 
Герцаївської районної ради (2014-2015 рр); Ігоря МАНАСКУРОВА – 
депутата Новодністровської міської ради територіальної громади 
Дністровського району. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

10. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Селятинської сільської 
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об’єднаної територіальної громади Вижницького району Валерія 
ПОЛЯНЧУКА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

11. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                      
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» переможця ІІ туру на виборах 
Чернівецького міського голови 29 листопада 2020 року Романа КЛІЧУКА.  
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

12. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                      
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Кам’янецької сільської 
об’єднаної територіальної громади Глибоцького району Василя 
ЗАГАРЮКА. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
13. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     

Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» пастора Церкви християн віри 
євангельської п’ятидесятників «Філадельфія» м.Герца Чернівецького 
району Луки ШОТРОПИ та пастора Церкви християн віри євангельської 
п’ятидесятників «Благодать» с.Верхні Станівці Чернівецького району 
Миколи ЖИРЯДИ. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
14. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     

Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника головного лікаря з 
контролю якості діагностики та лікування обласного комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецька лікарня швидкої медичної 
допомоги» Олександра ПЛЕГУЦИ. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
15. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     

Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
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обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного спеціаліста відділу 
охорони культурної спадщини, національностей та релігій управління 
культури Чернівецької обласної державної адміністрації, експерта у справах 
державно-церковних відносин Сергія БУХАРОВА.  
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

16. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради                     
Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» керівника естрадно-вокальної 
студії «Водограй», Заслуженого артиста України Святослава КРАЯ.  
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови  постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови ГФ 
«Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» військовослужбовців ЗСУ: заступника 
командира в/ч А-2582, підполковника Вадима СЛЮСАРЧУКА;            
водія в/ч А-2582, старшого солдата Романа РУСНАКА; водія-санітара     
в/ч А-3029, старшого солдата Георгія ЛУЦУ.  

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову  
Чернівецької обласної громадської організації «Буковинський мистецький 
центр відродження та сприяння розвитку румунської традиційної 
культури», журналіста, історика-етнографа Юрія ЛЕВЧИКА. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили:  висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної організації Національної спілки письменників України Василя 
ДЖУРАНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
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обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора громадської 
організації «Румунський культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі», 
голову правління Чернівецького обласного благодійного фонду культури 
«Дім румунської мови», депутата Чернівецької обласної ради XXII, 
XXIV(IV), V скликань Василя ТЕРИЦАНУ. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову 
товариства з обмеженою відповідальністю «Клас і К» Олександра 
КОНСТАНТИНЮКА. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» президента 
Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – 
п’ятидесятників, старшого єпископа Церкви християн віри євангельської 
України Михайла ПАНОЧКА. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
управління патрульної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції            
Олега ЙОСИПІВА.  

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
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обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікарів 
обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня»: Сергія ЦИНТАРА – в.о. генерального 
директора, магістра медицини, кандидата медичних наук; Тетяну ЦИНТАР 
– лікаря-пульмонолога вищої кваліфікаційної категорії пульмонологічного 
відділення, головного спеціаліста Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації з надання терапевтичної 
допомоги, кандидата медичних наук; Миколу РИХЛІЦЬКОГО – лікаря-
анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; 
Тетяну РИХЛІЦЬКУ – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Костянтина ДРОНИКА – начальника 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Юрія 
ЗАЙШЛЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної 
терапії та політравми; Руслана ЯКІВЦЯ – лікаря-анестезіолога підрозділу 
анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Альону СЕМЕНЧУК – 
лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Юрія ВАСЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу 
анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Юрія ВОЙЦЕВА – 
лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Сергія КУШНІРА –лікаря-анестезіолога підрозділу 
анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Ірину МАРТИНОВУ – 
старшу медичну сестру підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Наталію ГРИГУЦЯК – керуючу експрес-лабораторією 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; та головного 
лікаря комунального некомерційного підприємства «Заставнівська 
багатопрофільна лікарня Юрковецької сільської ради Заставнівського 
району Чернівецької області Василя ЛИПКУ. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 
8. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікаря загальної 
практики, сімейного лікаря Кам’янської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Сторожинецького району Ірину МІТРАН.  

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
9. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 



9 
 

обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»                 
Андрія АНДРЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Андрія МАКОВЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Валентина ПРІСКУ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Валерія ГРИЖУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Степана МІТРІКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Тетяну МАРТИНЮК– депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ЧЕРНІВЧАНА–депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Андрія ШТОГРІНА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Віталія ЛЕВКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Сергія ЧУБРЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,   
Михайла ЛИПКУ – депутата Чернівецької обласної ради  VII скликання, 
Дмитра ПАВЕЛА – депутата Чернівецької обласної ради  VII скликання, 
Віктора МОТУЛЯКА– депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,   
Івана КОСТАЩУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ГОСТЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Марину ВОЛОШЕНЮК – депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання, Олександра БОЛТУНОВА – депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання, Ігора МАЛИШЕВСЬКОГО – депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання, Олега МЕЛЬНИЧУКА – депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання, Віталія ТКАЧУКА – депутата 
Чернівецької обласної ради VI та VII скликань, Михайла ЧОРНЕЯ – 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, голову Вижницької 
районної державної адміністрації; Миколу ХАРАБАРУ – начальника 
УМВС України в Чернівецькій області (2010-2012 рр), депутата 
Чернівецької обласної ради V та VI скликань; Богдана КОВАЛЮКА – 
першого заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації, 
депутата Чернівецької міської ради VII скликання; Михайла ЯРИНИЧА – 
голову громадської організації «Федерація греплінгу Чернівецької 
області», депутата Чернівецької міської ради VII скликання; Степана 
ЧЕРНУШКУ – начальника управління з питань забезпечення повноважень 
щодо управління об’єктами спільної власності сіл, селищ, міст області 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради, депутата Магальської 
сільської ради територіальної громади Чернівецького району;               
Івана ГРИЖИНКУ – Петровецького сільського голову територіальної 
громади Чернівецького району, Петра ГЕОРГІУ – депутата Герцаївської 
міської ради територіальної громади Чернівецького району, голову 
Герцаївської районної ради (2014-2015 рр); Ігоря МАНАСКУРОВА – 
депутата Новодністровської міської ради територіальної громади 
Дністровського району. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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10. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Селятинської сільської об’єднаної територіальної громади Вижницького 
району Валерія ПОЛЯНЧУКА. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
11. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» переможця ІІ 
туру на виборах Чернівецького міського голови 29 листопада 2020 року    
Романа КЛІЧУКА. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
12. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Кам’янецької сільської об’єднаної територіальної громади Глибоцького 
району Василя ЗАГАРЮКА.  

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
13. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною пастора Церкви 
християн віри євангельської п’ятидесятників «Філадельфія» м.Герца 
Чернівецького району Луки ШОТРОПИ та пастора Церкви християн віри 
євангельської п’ятидесятників «Благодать» с.Верхні Станівці 
Чернівецького району Миколи ЖИРЯДИ. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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14. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
головного лікаря з контролю якості діагностики та лікування обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги» Олександра ПЛЕГУЦИ. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК  
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
15. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
спеціаліста відділу охорони культурної спадщини, національностей та 
релігій управління культури Чернівецької обласної державної 
адміністрації, експерта у справах державно-церковних відносин         
Сергія БУХАРОВА. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 
16. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» керівника 
естрадно-вокальної студії «Водограй» м.Чернівці, керівника концертного 
туру «Гордімося, друзі, що ми українці» Збройних Сил України, 
Заслуженого артиста України Святослава КРАЯ. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК  
Вирішили: висновок постійної комісії додається 
Результати голосування: прийнято одноголосно 
 
 
 
Заступник 
голови постійної комісії              Віктор КРОХМАЛЬ 
 
 
 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 № 1/147 
02 грудня 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» 
військовослужбовців, підполковника 
Вадима СЛЮСАРЧУКА, старшого 
солдата Романа РУСНАКА, старшого 
солдата Георгія ЛУЦУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
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» 
військовослужбовців ЗСУ: заступника командира в/ч А-2582, підполковника 
Вадима СЛЮСАРЧУКА; водія в/ч А-2582, старшого солдата Романа РУСНАКА;             
водія-санітара в/ч А-3029, старшого солдата Георгія ЛУЦУ, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За особисту мужність, стійкість та рішучість, проявлені під час 

виконання військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя, у 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та з 
нагоди Дня Збройних Сил України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» СЛЮСАРЧУКА Вадима Миколайовича, 
РУСНАКА Романа Васильовича, ЛУЦУ Георгія Васильовича. 

 
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 № 2/147 
 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голову Чернівецької 
обласної громадської організації 
«Буковинський мистецький центр 
відродження та сприяння 
розвитку румунської традиційної 
культури» Юрія ЛЕВЧИКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову 
Чернівецької обласної громадської організації «Буковинський мистецький центр 
відродження та сприяння розвитку румунської традиційної культури», 
журналіста, історика-етнографа Юрія ЛЕВЧИКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у збереження та популяризацію румунської культури на теренах 
Буковини та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЛЕВЧИКА Юрія 
Серафимовича. 

 
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 № 3/147 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної організації 
НСПУ Василя ДЖУРАНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора 
ГО «Румунський культурологічний 
центр Єудоксіу Гурмузакі», голову 
правління обласного БФ культури 
«Дім румунської мови», депутата 
Чернівецької обласної ради XXII, 
XXIV(IV), V скликань В.ТЕРИЦАНУ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної організації Національної спілки письменників України 
Василя ДЖУРАНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора громадської організації 
«Румунський культурологічний центр Єудоксіу Гурмузакі», голову правління 
Чернівецького обласного благодійного фонду культури «Дім румунської мови», 
депутата Чернівецької обласної ради XXII, XXIV(IV), V скликань Василя 
ТЕРИЦАНУ, постійна комісія 

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

особистий внесок у збереження та популяризацію румунської культури на теренах 
Буковини та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТЕРИЦАНУ Василя 
Дмитровича. 

 
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 № 4/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голову ТОВ «Клас і К» 
Олександра КОНСТАНТИНЮКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»           
голову товариства з обмеженою відповідальністю «Клас і К» Олександра 
КОНСТАНТИНЮКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

підприємницьку діяльність, вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток Чернівецької області та з нагоди Дня місцевого самоврядування 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КОНСТАНТИНЮКА Олександра Оттовича. 

 
 
 

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 № 5/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» президента Всеукраїнського 
Союзу Церков християн віри євангельської – 
п’ятидесятників, старшого єпископа Церкви 
християн віри євангельської України 
Михайла ПАНОЧКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» президента 
Всеукраїнського Союзу Церков християн віри євангельської – п’ятидесятників, 
старшого єпископа Церкви християн віри євангельської України                
Михайла ПАНОЧКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    За багаторічну плідну церковну діяльність з утвердження у суспільстві 

ідеалів духовності, гуманізму і милосердя та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради                   
Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ПАНОЧКА Михайла Степановича. 

 
 

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 № 6/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника 
управління патрульної поліції в 
Чернівецькій області, капітана 
поліції Олега ЙОСИПІВА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
управління патрульної поліції в Чернівецькій області, капітана поліції            
Олега ЙОСИПІВА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    За вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий внесок 

у зміцнення безпеки і забезпечення охорони правопорядку на території Буковини 
та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЙОСИПІВА Олега Петровича. 

 
 

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 № 7/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікарів ОКНП «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня»: Сергія ЦИНТАРА, 
Тетяну ЦИНТАР, Миколу РИХЛІЦЬКОГО, 
Тетяну РИХЛІЦЬКУ, Костянтина ДРОНИКА, 
Юрія ЗАЙШЛЮКА, Руслана ЯКІВЦЯ, 
Альону СЕМЕНЧУК, Юрія ВАСЮКА,     
Юрія ВОЙЦЕВА, Сергія КУШНІРА,        
Ірину МАРТИНОВУ, Наталію ГРИГУЦЯК;      
та головного лікаря КНП «Заставнівська 
багатопрофільна лікарня Юрковецької 
сільської ради Заставнівського району 
Чернівецької області  Василя ЛИПКУ  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікарів 
обласного комунального некомерційного підприємства «Чернівецька обласна 
клінічна лікарня»: Сергія ЦИНТАРА – в.о. генерального директора, магістра 
медицини, кандидата медичних наук; Тетяну ЦИНТАР – лікаря-пульмонолога 
вищої кваліфікаційної категорії пульмонологічного відділення, головного 
спеціаліста Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації з надання терапевтичної допомоги, кандидата медичних наук; 
Миколу РИХЛІЦЬКОГО – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Тетяну РИХЛІЦЬКУ – лікаря-анестезіолога 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Костянтина 



ДРОНИКА – начальника підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Юрія ЗАЙШЛЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Руслана ЯКІВЦЯ – лікаря-анестезіолога 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Альону СЕМЕНЧУК 
– лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та 
політравми; Юрія ВАСЮКА – лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Юрія ВОЙЦЕВА – лікаря-анестезіолога 
підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; Сергія КУШНІРА –
лікаря-анестезіолога підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми; 
Ірину МАРТИНОВУ – старшу медичну сестру підрозділу анестезіології, 
інтенсивної терапії та політравми; Наталію ГРИГУЦЯК – керуючу експрес-
лабораторією підрозділу анестезіології, інтенсивної терапії та політравми;           
та головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Заставнівська 
багатопрофільна лікарня Юрковецької сільської ради Заставнівського району 
Чернівецької області Василя ЛИПКУ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    За високий професіоналізм, самовіддане служіння громаді Буковини під 

час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID -19, багаторічну 
сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»    
ЦИНТАРА Сергія Ауреловича, ЦИНТАР Тетяну Петрівну, РИХЛІЦЬКОГО 
Миколу Володимировича, РИХЛІЦЬКУ Тетяну Сергіївну, ДРОНИКА Костянтина 
Григоровича, ЗАЙШЛЮКА Юрія Петровича, ЯКІВЦЯ Руслана Веніаміновича, 
СЕМЕНЧУК Альону Валентинівну, ВАСЮКА Юрія Анатолійовича, ВОЙЦЕВА 
Юрія Мирославовича, КУШНІРА Сергія Вікторовича, МАРТИНОВУ Ірину 
Миколаївну, ГРИГУЦЯК Наталію Георгіївну, ЛИПКУ Василя Михайловича. 

 
 
 

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 № 8/147 
 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікаря загальної практики, 
сімейного лікаря Кам’янської 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини Сторожинецького району 
Ірину МІТРАН 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікаря 
загальної практики, сімейного лікаря Кам’янської амбулаторії загальної практики 
сімейної медицини Сторожинецького району Ірину МІТРАН, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    За високий професіоналізм, самовіддане служіння громаді Буковини під 

час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID -19, багаторічну 
сумлінну працю та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МІТРАН Ірину 
Валентинівну. 

 
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 № 9/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
депутатів Чернівецької обласної ради VII 
скликання: Андрія АНДРЮКА, Андрія 
МАКОВЕЯ, Валентина ПРІСКУ, Валерія 
ГРИЖУКА, Степана МІТРІКА, Тетяну 
МАРТИНЮК, Василя ЧЕРНІВЧАНА, Андрія 
ШТОГРІНА, Віталія ЛЕВКА, Сергія ЧУБРЕЯ, 
Олега МЕЛЬНИЧУКА, Михайла ЛИПКУ, 
Дмитра ПАВЕЛА, Віктора МОТУЛЯКА, Марину 
ВОЛОШЕНЮК, Олександра БОЛТУНОВА, 
Івана КОСТАЩУКА, Василя ГОСТЮКА, Ігора 
МАЛИШЕВСЬКОГО, Віталія ТКАЧУКА, 
Михайла ЧОРНЕЯ; депутата Чернівецької 
обласної ради V та VI скликань Миколу 
ХАРАБАРУ; першого заступника голови 
Чернівецької ОДА Богдана КОВАЛЮКА; 
депутата Чернівецької міської ради VII 
скликання Михайла ЯРИНИЧА; депутата 
Магальської с/р територіальної громади 
Чернівецького району Степана ЧЕРНУШКУ; 
Петровецького сільського голову територіальної 
громади Чернівецького району Івана 
ГРИЖИНКУ; депутата Герцаївської міської ради 
територіальної громади Чернівецького району 
Петра ГЕОРГІУ; депутата Новодністровської 
міської ради територіальної громади 
Дністровського району Ігоря МАНАСКУРОВА 
 



 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»           
Андрія АНДРЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,    
Андрія МАКОВЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Валентина ПРІСКУ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,  
Валерія ГРИЖУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Степана МІТРІКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,     
Тетяну МАРТИНЮК – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ЧЕРНІВЧАНА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання , 
Андрія ШТОГРІНА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,   
Віталія ЛЕВКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,           
Сергія ЧУБРЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,            
Олега МЕЛЬНИЧУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Михайла ЛИПКУ  –  депутата   Чернівецької   обласної   ради   VII     скликання, 

Дмитра ПАВЕЛА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,      
Віктора МОТУЛЯКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Марину ВОЛОШЕНЮК – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Олександра БОЛТУНОВА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Івана КОСТАЩУКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Василя ГОСТЮКА – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,       
Ігора МАЛИШЕВСЬКОГО – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
Віталія ТКАЧУКА – депутата Чернівецької обласної ради VI та VII скликань, 
Михайла ЧОРНЕЯ – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання,     
голову Вижницької районної державної адміністрації; Миколу ХАРАБАРУ – 
начальника УМВС України в Чернівецькій області (2010-2012 рр), депутата 
Чернівецької обласної ради V та VI скликань; Богдана КОВАЛЮКА – першого 
заступника голови Чернівецької обласної державної адміністрації, депутата 
Чернівецької міської ради VII скликання; Михайла ЯРИНИЧА – голову 
громадської організації «Федерація греплінгу Чернівецької області», депутата 
Чернівецької міської ради VII скликання; Степана ЧЕРНУШКУ – начальника 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління об’єктами 
спільної власності сіл, селищ, міст області виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради, депутата Магальської сільської ради територіальної громади 
Чернівецького району; Івана ГРИЖИНКУ – Петровецького сільського голову 
територіальної громади Чернівецького району, Петра ГЕОРГІУ – депутата 
Герцаївської міської ради територіальної громади Чернівецького району, голову 
Герцаївської районної ради (2014-2015 рр); Ігоря МАНАСКУРОВА – депутата 
Новодністровської міської ради територіальної громади Дністровського району, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 



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

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області, плідну 
депутатську діяльність та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» АНДРЮКА 
Андрія Васильовича, МАКОВЕЯ Андрія Дмитровича, ПРІСКУ Валентина 
Вікторовича, ГРИЖУКА Валерія Івановича, МІТРІКА Степана Івановича, 
МАРТИНЮК Тетяну Іванівну, ЧЕРНІВЧАНА Василя Назарійовича,    
ШТОГРІНА Андрія Івановича, ЛЕВКА Віталія Васильовича, ЧУБРЕЯ Сергія 
Вікторовича, МЕЛЬНИЧУКА Олега Михайловича, ЛИПКУ Михайла 
Васильовича, ПАВЕЛА Дмитра Дмитровича, МОТУЛЯКА Віктора Дмитровича, 
ВОЛОШЕНЮК Марину Віталіївну, БОЛТУНОВА Олександра Валерійовича, 
КОСТАЩУКА Івана Івановича, ГОСТЮКА Василя Івановича, 
МАЛИШЕВСЬКОГО Ігора Олександровича, ТКАЧУКА Віталія Васильовича, 
ЧОРНЕЯ Михайла Васильовича, ХАРАБАРУ Миколу Дмитровича,   
КОВАЛЮКА Богдана Івановича, ЯРИНИЧА Михайла Федоровича,   
ЧЕРНУШКУ Степана Івановича, ГРИЖИНКУ Івана Георгійовича,           
ГЕОРГІУ Петра Петровича, МАНАСКУРОВА Ігоря Вікторовича. 

 
 
 

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 № 10/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Селятинської 
сільської ОТГ Вижницького 
району Валерія ПОЛЯНЧУКА  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Селятинської сільської об’єднаної територіальної громади Вижницького району 
Валерія ПОЛЯНЧУКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та з 
нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ПОЛЯНЧУКА Валерія Кузьмовича. 

 
 

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 № 11/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» переможця ІІ туру на 
виборах Чернівецького міського 
голови Романа КЛІЧУКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» переможця 
ІІ туру на виборах Чернівецького міського голови 29 листопада 2020 року    
Романа КЛІЧУКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За значний особистий внесок у розвиток громади міста Чернівців, 

активну громадську і доброчинну діяльність та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради                   
Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» КЛІЧУКА Романа Васильовича. 

 
 

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 № 12/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Кам’янецької 
сільської ОТГ Глибоцького 
району Василя ЗАГАРЮКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Кам’янецької сільської об’єднаної територіальної громади Глибоцького району 
Василя ЗАГАРЮКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради                   
Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ЗАГАРЮКА Василя Миколайовича. 

 
 
 

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 № 13/147 

02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» пасторів Церкви 
християн віри євангельської 
п’ятидесятників Луки ШОТРОПИ 
та Миколи ЖИРЯДИ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» пастора 
Церкви християн віри євангельської п’ятидесятників «Філадельфія» м.Герца 
Чернівецького району Луки ШОТРОПИ та пастора Церкви християн віри 
євангельської п’ятидесятників «Благодать» с.Верхні Станівці Чернівецького 
району Миколи ЖИРЯДИ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     За багаторічну плідну церковну діяльність з утвердження у суспільстві 

ідеалів духовності, гуманізму та милосердя та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради                   
Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ШОТРОПУ Луку Миколайовича та ЖИРЯДУ 
Миколу Костянтиновича. 

 
 

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 № 14/147 

02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника головного 
лікаря ОКНП «Чернівецька лікарня 
швидкої медичної допомоги» 
Олександра ПЛЕГУЦИ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
головного лікаря з контролю якості діагностики та лікування обласного 
комунального некомерційного підприємства «Чернівецька лікарня швидкої 
медичної допомоги» Олександра ПЛЕГУЦИ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.    За високий професіоналізм, самовіддане служіння громаді Буковини під 

час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID -19, багаторічну 
сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ПЛЕГУЦУ 
Олександра Матвійовича. 

 
 
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 № 15/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного спеціаліста 
Чернівецької ОДА Сергія БУХАРОВА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Сергія 
БУХАРОВА – головного спеціаліста відділу охорони культурної спадщини, 
національностей та релігій управління культури Чернівецької обласної державної 
адміністрації, експерта у справах державно-церковних відносин, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За утвердження високоморальних цінностей та високий вклад у 

розбудову багатоконфесійності Буковини та сприяння вирішення міжконфесійних 
конфліктів та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  БУХАРОВА Сергія 
Андрійовича. 

 
 

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 № 16/147 

 
02 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови  
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника естрадно-
вокальної студії «Водограй», 
Заслуженого артиста України 
Святослава КРАЯ  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» керівника 
естрадно-вокальної студії «Водограй» м.Чернівці, керівника концертного туру 
«Гордімося, друзі, що ми українці» Збройних Сил України, Заслуженого артиста 
України Святослава КРАЯ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За багаторічну творчу діяльність, високу професійну майстерність, 

значний особистий внесок у збагачення української пісенної спадщини та з 
нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради  Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КРАЯ Святослава Ярославовича. 

 
 

Заступник  
голови постійної комісії                                                             Віктор КРОХМАЛЬ  
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