
 
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 № 5 

30 березня 2021 р.                    м. Чернівці 
каб. №338 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Сергій РАТУШЕНКО, Леся 
ПАЛАГНЮК  

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд подання Новоселицького міського голови Марії 

НІКОРИЧ щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України 
ГЛІГОРА Степана Савича 

2. Про розгляд заяв депутаток обласної ради VIII скликання Марії 
ТИМІНСЬКОЇ, Світлани ПОСТЕВКИ 

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

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України – 
Почесного громадянина міста Новоселиця, директора АПОП «Золотий колос» 
ГЛІГОРА Степана Савича  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України» ГЛІГОРА 
Степана Савича на розгляд сесії обласної ради. 

 
Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 



нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності щодо заяви депутаток обласної ради VIII скликання депутаток Марії 
ТИМІНСЬКОЇ, Світлани ПОСТЕВКИ щодо зміни членства в постійній комісії 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї 

сесії обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №5-1/20 «Про утворення та 
обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради VIII скликання» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 

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 
 
 
30 березня 2021                              м. Чернівці 

 
Про розгляд подання  
Новоселицького міського голови 
Марії НІКОРИЧ щодо нагородження 
Почесною Грамотою Верховної Ради 
України ГЛІГОРА Степана Савича 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 
постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, 
депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 
відносин та антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною 
Грамотою Верховної Ради України – Почесного громадянина міста 
Новоселиця, директора АПОП «Золотий колос» ГЛІГОРА Степана Савича, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України» ГЛІГОРА 
Степана Савича 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 
 
 
30 березня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд заяв депутаток 
обласної ради VIII скликання  
Марії ТИМІНСЬКОЇ, 
Світлани ПОСТЕВКИ 

 
Розглянувши та обговоривши заяви депутаток обласної ради VIII 

скликання депутаток Марії ТИМІНСЬКОЇ, Світлани ПОСТЕВКИ щодо зміни 
членства в постійній комісії, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї 

сесії обласної ради VIII скликання від 24.12.2020 №5-1/20 «Про утворення та 
обрання постійних комісій Чернівецької обласної ради VIII скликання» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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