
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 

відносин та антикорупційної діяльності 
Протокол № 3 

12 березня 2021 р.                    м. Чернівці 
каб. №338 
 

Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 рік 

Інформує: Валентин ДУНАЄВСЬКИЙ – заступник директора 
Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації – 
начальник управління інвестиційного розвитку та зовнішньоекономічних 
відносин. 

2. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
Інформує: Анжела ДЯКОВА – Директорка Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації. 
3. Про розгляд клопотання генерального директора КНП «Міська 

дитяча клінічна лікарня» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БАСІСТОГО 
Степана Івановича 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 
комендатура» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана Васильовича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 



5. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 
комендатура» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» НІКОЛАЙЧУКА Сергія Івановича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

6. Про розгляд клопотання члена правління Громадської спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її Волю» щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ПУЗДРЯКА Андрія Васильовича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

7. Про клопотання голови ЧОО УкрТОП Віталія КОРЖИКА щодо 
нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича  

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

8. Про клопотання начальника Управління молоді і спорту обласної 
державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника Чернівецького фізкультурно-спортивного клубу 
«Локомотив» ІЛІКИ Івана Георгійовича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо клопотання генерального директора КНП 
«Міська дитяча клінічна лікарня» про розгляд клопотання генерального 
директора КНП «Міська дитяча клінічна лікарня» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» БАСІСТОГО Степана Івановича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької 



області та з нагоди 55-річчя з дня народження, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити БАСІСТОГО Степана 
Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про клопотання керівника ГФ «Буковинська 
народна комендатура» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана Васильовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана 
Васильовича керівнику ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитру 
ЧЕРНИШОВУ для належного оформлення відповідно до Положення про 
Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про розгляд клопотання керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» НІКОЛАЙЧУКА 
Сергія Івановича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди 
Дня українського добровольця рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Олексію БОЙКУ нагородити НІКОЛАЙЧУКА Сергія Івановича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про розгляд клопотання члена правління 
Громадської спілки «Асоціація ветеранів «За Україну! За її Волю» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ПУЗДРЯКА Андрія Васильовича 

Вирішили: 



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий внесок у справі захисту української держави та 

зміцнення обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені 
під час бойових дій. та з нагоди Дня українського добровольця рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити ПУЗДРЯКА 
Андрія Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про клопотання голови ЧОО УкрТОП Віталія 
КОРЖИКА щодо нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

вагомі здобутки у галузі хімічній, значні наукові досягнення екологічного 
спрямування, активну громадську діяльність та з нагоди 80 річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича. 

 
6. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про клопотання начальника Управління молоді і 
спорту обласної державної адміністрації Олександра ПОГОДІНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» начальника Чернівецького фізкультурно-спортивного клубу 
«Локомотив» ІЛІКИ Івана Георгійовича. 

Вирішили: 

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

вагомий особистий внесок у розвиток спорту Буковини та активну громадську 
діяльність, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ІЛІКУ Івана Георгійовича. 

Головою комісії Світланою ФОЧУК внесена пропозиція щодо 
оголошення перерви та продовження засідання комісії 18.03.2021 на 13:00 год. 

Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

Продовження засідання комісії: 18.03.2021 року                                      каб.332 



Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, Сергій 
РАТУШЕНКО 
Перший заступник голови обласної ради - Микола ГУЙТОР 

 

1. Про Програма економічного і соціального розвитку Чернівецької 
області на 2021 рік 

Інформує: Оксана ПОСТОЛАТІЙ заступника начальника управління – 
начальник відділу економіки управління соціально – економічного розвитку 
обласної державної адміністрації 

2. Про виконання обласного бюджету за 2020 рік 
Інформує: Анжела ДЯКОВА – Директорка Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації 
3. Про розгляд клопотання т.в.о. начальника ГУНП В Чернівецькій 

області, полковника поліції Геннадія ФЕДОРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності 

4. Про розгляд клопотання ректора Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Романа ПЕТРИШИНА щодо 
нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАРАНСЬКОГО Миколи Дмитровича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно 
 

1. Слухали інформацію інформацію Оксани ПОСТОЛАТІЙ заступника 
начальника управління – начальник відділу економіки управління соціально – 
економічного розвитку про Програма економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про Програма 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
2. Слухали інформацію інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – Директорки 

Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо проєкту рішення 
«Про виконання обласного бюджету за 2020 рік» 

Вирішили: 



1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про виконання 

обласного бюджету за 2020 рік»на розгляд сесії обласної ради. 
 

3. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про клопотання т.в.о. начальника ГУНП в 
Чернівецькій області, полковника поліції Геннадія ФЕДОРЮКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок та наполегливість у боротьбі зі злочинністю, героїзм 
та відвагу, у зв’язку з відзначенням 102-річниці з дня створення карного 
розшуку України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича. 

 
4. Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про розгляд клопотання ректора Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича Романа ПЕТРИШИНА 
щодо нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАРАНСЬКОГО Миколи Дмитровича 

Вирішили: 

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

вагомі здобутки у галузі науки та техніки, значні наукові досягнення, вагомий 
особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців, 
активну громадську діяльність та з нагоди Дня Соборності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною», РАРАНСЬКОГО Миколу Дмитровича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 

Голова постійної комісії              Світлана ФОЧУК 
 
 
Секретар засідання комісії       Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ 
 



 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 1 
 
18 березня 2021                               м. Чернівці 

 
Про Програма економічного 
 і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2021 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Оксани ПОСТОЛАТІЙ 
заступника начальника управління – начальник відділу економіки управління 
соціально – економічного розвитку щодо проєкту рішення «Про Програма 
економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про Програма 

економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 2021 рік», на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 

 

 

 



 

  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 2 
 
18 березня 2021                               м. Чернівці 

 
Про виконання обласного  
бюджету за 2020 рік 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Анжели ДЯКОВОЇ – 
Директорки Департаменту фінансів обласної державної адміністрації щодо 
проєкту рішення «Про виконання обласного бюджету за 2020 рік», постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про виконання 

обласного бюджету за 2020 рік»на розгляд сесії обласної ради. 
 
 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 3 
 

12 березня 2021                              м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання генерального 
директора КНП «Міська дитяча 
клінічна лікарня» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» БАСІСТОГО Степана 
Івановича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання генерального директора КНП 

«Міська дитяча клінічна лікарня» Сергія СТОРОЖУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Басістого Степана Івановича – завідуючого відділення 
анестезіології та інтенсивної терапії, експерта за спеціальністю «Дитяча 
анестезіологія», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької 
області та з нагоди 55-річчя з дня народження, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Басістого Степана 
Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
  



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 4 
 

12 березня 2021                              м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ХРАПКА Івана 
Васильовича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання керівника ГФ «Буковинська 

народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Храпка 
Івана Васильовича – добровольця добровольчих батальйонів «Карпатська Січ» 
та «Луганськ-1», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана 
Васильовича керівнику ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитру 
ЧЕРНИШОВУ для належного оформлення відповідно до Положення про 
Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 5 
 

12 березня 2021                              м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» НІКОЛАЙЧУКА Сергія 
Івановича 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання керівника ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
НІКОЛАЙЧУКА Сергія Івановича – голову Чернівецького обласного 
об’єднання «Майдан», учасника АТО, добровольця добровольчих батальйону 
«Карпатська Січ» та «Луганськ-1», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди Дня 
українського добровольця рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити НІКОЛАЙЧУКА Сергія Івановича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 6 
 

12 березня 2021                              м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання члена 
правління Громадської спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну!  
За її Волю» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПУЗДРЯКА Андрія 
Васильовича 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання члена правління Громадської 
спілки «Асоціація ветеранів «За Україну! За її Волю» Олександра 
БОРДІЖЕНКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ПУЗДРЯКА Андрія Васильовича – 
депутата Чернівецької обласної ради VIII скликання, громадського діяча, 
добровольця, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий внесок у справі захисту української держави та 

зміцнення обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені 
під час бойових дій. та з нагоди Дня українського добровольця рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити ПУЗДРЯКА 
Андрія Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК №7 
 

18 березня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання ректора 
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Романа ПЕТРИШИНА щодо 
нагородження відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАРАНСЬКОГО Миколи 
Дмитровича 
 

Заслухавши та обговоривши клопотання ректора Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича Романа ПЕТРИШИНА 
щодо нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Раранського Миколи Дмитровича - доктора фізико-математичних 
наук, професора кафедри інформаційних технологій та комп’ютерної фізики, 
декана фізичного факультету (1974-2003 р.р.), постійна комісія   

 

ВИРІШИЛА: 
 

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

вагомі здобутки у галузі науки та техніки, значні наукові досягнення, вагомий 
особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців, 
активну громадську діяльність рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною», РАРАНСЬКОГО Миколу Дмитровича. 

 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 8 
 

12 березня 2021                                 м. Чернівці 
 
Про клопотання голови ЧОО  
УкрТОП Віталія КОРЖИКА  
щодо нагородження відзнакою  
Чернівецької обласної ради  
«За заслуги перед Буковиною» 
ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича  
 

Заслухавши та обговоривши клопотання голови ЧОО УкрТОП Віталія 
КОРЖИКА щодо нагородження відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною», ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича - видатного еколога, 
доктора хімічних наук, професора, багаторічного декана хімічного факультету 
Чернівецького національного університету, завідувача кафедри фізичної хімії 
та екології хімічних виробництв ЧНУ, постійна комісія   

 

ВИРІШИЛА: 
 

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

вагомі здобутки у галузі хімічній, значні наукові досягнення екологічного 
спрямування, активну громадську діяльність та з нагоди 80 річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ТЕВТУЛЯ Яреми Юрійовича. 

 

 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
  



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 
 

ВИСНОВОК № 9 
 

12 березня 2021                                 м. Чернівці 
 
Про клопотання начальника 
Управління молоді і спорту обласної  
державної адміністрації Олександра  
ПОГОДІНА щодо нагородження Почесною  
відзнакою Чернівецької обласної ради 
 «За заслуги перед Буковиною» начальника  
Чернівецького фізкультурно-спортивного  
клубу «Локомотив» ІЛІКИ Івана Георгійовича 
 

Заслухавши та обговоривши клопотання начальника Управління молоді 
і спорту обласної державної адміністрації щодо нагородження відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» - ІЛІКУ Івана 
Георгійовича, начальника Чернівецького фізкультурно-спортивного клубу 
«Локомотив», постійна комісія   

 

ВИРІШИЛА: 
 

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

вагомий особистий внесок у розвиток спорту Буковини та активну громадську 
діяльність, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ІЛІКУ Івана Георгійовича. 

 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 10 
 

18 березня 2021                              м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
т.в.о. начальника ГУНП в Чернівецькій  
області, полковника поліції Геннадія  
ФЕДОРЮКА щодо нагородження  
Почесною відзнакою Чернівецької обласної  
ради «За заслуги перед Буковиною»  
РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання т.в.о. начальника ГУНП  
в Чернівецькій області, полковника поліції Геннадія ФЕДОРЮКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» – полковника поліції, заступника начальника ГУНП в 
Чернівецькій області – начальника кримінальної поліції, депутата Чернівецької 
обласної ради VIII скликання РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича, постійна 
комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

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

значний особистий внесок та наполегливість у боротьбі зі злочинністю, героїзм 
та відвагу, у зв’язку з відзначенням 102-річниці з дня створення карного 
розшуку України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» РАТУШЕНКА Сергія Миколайовича. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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