
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 21 

27 квітня 2017 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд клопотання директора комунального закладу «Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» Ткачук Н.В. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» радника Президента Ради депутатів округу 
Швабія (ФРН) пана Отто Галабріна. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання в.о. ректора Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
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Ангельського О.В. та декана факультету архітектури, будівництва та 
декоративно-прикладного мистецтва Фодчука І.М. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 24-ї 
сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 25.11.2008 №266-24/08 
«Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Буковини». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд подання голови ГО «Чернівецьке обласне об’єднання 
учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковбасюка О.В. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій на Сході України 
Діяконюка І.В. (посмертно). 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Різне. 
 

1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання директора 
комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» Ткачук Н.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» радника 
Президента Ради депутатів округу Швабія (ФРН) пана Отто Галабріна. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи вагомі результати у громадській діяльності, значний 
особистий внесок у розбудову партнерських відносин між Чернівецькою 
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областю та округом Швабія (ФРН), та з нагоди 20-ї річниці з дня 
підписання партнерської угоди «Чотири регіони для Європи» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити пана Отто Галабріна (Herr Otto Halabrin) Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання в.о. ректора 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора Інституту фізико-
технічних та комп’ютерних наук Ангельського О.В. та декана факультету 
архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва 
Фодчука І.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи визначні наукові досягнення у галузі фізики та оптики, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих 
фахівців та з нагоди Дня Науки рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Ангельського О.В. Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3) Враховуючи значні наукові досягнення у галузі фізики твердого тіла, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання висококваліфікованих 
фахівців та з нагоди Дня Науки рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Фодчука І.М. Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про внесення змін до рішення 24-ї сесії Чернівецької обласної ради 
V скликання від 25.11.2008 №266-24/08 «Про відзнаку обласної ради 
«Почесний громадянин Буковини». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Оскільки розмір мінімальної заробітної плати не є фіксованим, 
встановлюється та переглядається Верховною Радою України за поданням 
Кабінету Міністрів України, внести зміни до рішення 24-ї сесії 
Чернівецької обласної ради V скликання від 25.11.2008 №266-24/08 «Про 
відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Буковини», виклавши 
пункт 1.4. Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 
Буковини» у наступній редакції: «Удостоєний Почесного звання 
нагороджується нагрудним знаком «Почесний громадянин Буковини», йому 
вручається відповідні диплом та посвідчення, а також виплачується разова 
грошова винагорода у розмірі 10 тисяч гривень». 

3) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії відповідний проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 
Чернівецької обласної ради V скликання від 25.11.2008 №266-24/08 «Про 
відзнаку обласної ради «Почесний громадянин Буковини». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені 
на попередніх сесіях обласної ради». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання директора 
комунального закладу «Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» Ткачук Н.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» радника 
Президента Ради депутатів округу Швабія (ФРН) пана Отто Галабріна. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного 
суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди Дня пам’яті 
та примирення рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. нагородити (посмертно) учасника бойових дій на Сході України 
Діяконюка І.В. Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/21 

 
27 квітня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
комунального закладу «Чернівецька 
спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат №2» Ткачук Н.В. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
радника Президента Ради депутатів 
округу Швабія (ФРН) з питань 
регіонального партнерства 
пана Отто Галабріна 
 

Розглянувши клопотання директора комунального закладу 
«Чернівецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №2» Ткачук Н.В. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» радника Президента Ради депутатів округу 
Швабія (ФРН) з питань регіонального партнерства пана Отто Галабріна та 
обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомі результати у громадській діяльності, значний 

особистий внесок у розбудову партнерських відносин між 
Чернівецькою областю та округом Швабія (ФРН), та з нагоди 20-ї 
річниці з дня підписання партнерської угоди «Чотири регіони для 
Європи» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити пана Отто Галабріна (Herr Otto Halabrin) 



Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії       В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/21 

 
27 квітня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання в.о. ректора 
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора Інституту 
фізико-технічних та комп’ютерних 
наук Ангельського О.В. та декана 
факультету архітектури, будівництва 
та декоративно-прикладного 
мистецтва Фодчука І.М. 
 

Розглянувши клопотання в.о. ректора Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича Петришина Р.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора Інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук 
Ангельського О.В. та декана факультету архітектури, будівництва та 
декоративно-прикладного мистецтва Фодчука І.М. та обговоривши 
інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи визначні наукові досягнення у галузі фізики та 

оптики, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня Науки 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 



нагородити Ангельського О.В. Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3. Враховуючи значні наукові досягнення у галузі фізики твердого 
тіла, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня Науки 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Фодчука І.М. Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії       В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/21 

 
27 квітня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про внесення змін до рішення 24-ї 
сесії Чернівецької обласної ради V 
скликання від 25.11.2008 №266-24/08 
«Про відзнаку обласної ради 
«Почесний громадянин Буковини» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
реагування на депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної 
ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Оскільки розмір мінімальної заробітної плати не є фіксованим, 

встановлюється та переглядається Верховною Радою України за 
поданням Кабінету Міністрів України, внести зміни до рішення 
24-ї сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 25.11.2008 
№266-24/08 «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин 
Буковини», виклавши пункт 1.4. Положення про присвоєння 
звання «Почесний громадянин Буковини» у наступній редакції: 
«Удостоєний Почесного звання нагороджується нагрудним знаком 
«Почесний громадянин Буковини», йому вручається відповідні 
диплом та посвідчення, а також виплачується разова грошова 
винагорода у розмірі 10 тисяч гривень». 

3. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії відповідний 
проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 24-ї 



сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 25.11.2008 №266-
24/08 «Про відзнаку обласної ради «Почесний громадянин 
Буковини». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії       В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/21 

 
27 квітня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
реагування на депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної 
ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії       В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/21 

 
27 квітня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання голови 
ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО та їх 
сімей» Ковбасюка О.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових 
дій на Сході України 
Діяконюка І.В. (посмертно) 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Чернівецьке обласне об’єднання 
учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковбасюка О.В. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій на Сході України Діяконюка І.В. 
(посмертно) та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За оборону Батьківщини, виявлену мужність та героїзм під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України та з нагоди Дня пам’яті та примирення рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
(посмертно) учасника бойових дій на Сході України Діяконюка 
І.В. Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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