
 
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 № 6 

 
15 квітня 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 клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 

комендатура» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 

обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана Васильовича. 

2. Про розгляд клопотання виконавчого директора Федерації боксу 

України Данатаса ПІСКУНА щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ПОГОДІНА 

Едуарда Васильовича. 

3. Про розгляд клопотання директора Чернівецького обласного 

меморіального музею Володимира Івасюка Мирослава ЛАЗАРУКА та 

заступника голови правління «Центр актуальних місцевих ініціатив» Вадима 

РУССУ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 

ради «За заслуги перед Буковиною» МИКОЛАЙЧУК Марію Євгенівну. 



4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної 

ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України Дмитра 

ДЕРЕВ'ЯНКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 

обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТКАЧА Георгія Дмитровича. 

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 відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА Івана 

Васильовича. 

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 рекомендувати 

голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 

відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 

ХРАПКА Івана Васильовича. 

 

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 відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ПОГОДІНА 

Едуарда Васильовича. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та 

спорту на Буковині та в Україні, високий професіоналізм і відданість справі 



популяризації та розвитку боксу, значні спортивні досягнення рекомендувати 

голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 

відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 

ПОГОДІНА Едуарда Васильовича. 

 

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 відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МИКОЛАЙЧУК 

Марію Євгенівну. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За вагомий особистий внесок у розвиток української національної 

культури, багаторічну плідну, творчу працю, високий професіоналізм та 

фахову майстерність, активну громадянську позицію, турботу про 

збереження та примноження українських національних традицій 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» МИКОЛАЙЧУК Марію 

Євгенівну. 

 

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 відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТКАЧА Георгія 

Дмитровича.  

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 



2. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, 

високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість у боротьбі зі 

злочинністю, героїзм і відвагу та з нагоди 102-ї річниці від Дня створення 

служби карного розшуку України рекомендувати голові Чернівецької 

обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТКАЧА Георгія 

Дмитровича. 

 

 

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 
 
 
15 квітня 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 підрозділу «Луганськ-1» у 2014-2015 роках, 
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 рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ХРАПКА 
Івана Васильовича. 

 
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 
 
 
15 квітня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання виконавчого 
директора Федерації боксу України 
Данатаса ПІСКУНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»  
ПОГОДІНА Едуарда Васильовича  

 
Розглянувши та обговоривши клопотання виконавчого директора 

Федерації боксу України Данатаса ПІСКУНА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ПОГОДІНА Едуарда Васильовича – тренера-викладача з боксу КЗ 
«Чернівецька обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Буревісник» та КЗ 
«Чернівецька обласна школа вищої спортивної майстерності», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

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

спорту на Буковині та в Україні, високий професіоналізм і відданість справі 
популяризації та розвитку боксу, значні спортивні досягнення рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ПОГОДІНА Едуарда Васильовича. 

 
 

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 
15 квітня 2021                               м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання директора 
Чернівецького обласного 
меморіального музею Володимира 
Івасюка Мирослава ЛАЗАРУКА та 
заступника голови правління «Центр 
актуальних місцевих ініціатив» Вадима 
РУССУ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
МИКОЛАЙЧУК Марії Євгенівни  
 

Розглянувши та обговоривши клопотання директора Чернівецького 
обласного меморіального музею Володимира Івасюка Мирослава ЛАЗАРУКА та 
заступника голови правління «Центр актуальних місцевих ініціатив» Вадима 
РУССУ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» МИКОЛАЙЧУК Марії Євгенівни – народної артистки 
України, української співачки, акторки, дружини видатного актора Івана 
МИКОЛАЙЧУКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток української національної 

культури, багаторічну плідну, творчу працю, високий професіоналізм та фахову 
майстерність, активну громадянську позицію, турботу про збереження та 
примноження українських національних традицій 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» МИКОЛАЙЧУК Марію Євгенівну. 

 
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 
 
15 квітня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ветеранської 
організації Асоціації ветеранів МВС 
України Дмитра Дерев'янка щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»  
ТКАЧА Георгія Дмитровича  
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 
ветеранської організації Асоціації ветеранів МВС України Дмитра 
ДЕРЕВ'ЯНКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ТКАЧА Георгія Дмитровича –  ветерана 
органів внутрішніх справ України, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, ініціативу та наполегливість у боротьбі зі злочинністю, героїзм 
і відвагу та з нагоди 102-ї річниці від Дня створення служби карного розшуку 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ТКАЧА Георгія Дмитровича. 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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