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Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Кобевко О.П. – депутат Чернівецької обласної ради 
 
Мельничук В.К. – депутат Чернівецької обласної ради 
 
гр. Рашковський В.О. – помічник депутата Чернівецької обласної ради 
Кобевко О.П. 
 
гр. Філіпчук М.Д. – громадський активіст 
 
гр. Кобевко П.Д. – шеф-редактор газети «Час» 
 
гр. Чернишов Д.М. – громадський активіст 
 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд звернення голови ГС «Буковинська асоціація ветеранів, 

інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. до голови 
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постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо 
окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. до 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо 
розгляду поведінки депутатів Чернівецької обласної ради Павела Д.Д., 
Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. 
Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

3. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про звернення голови ГС «Буковинська 
асоціація ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» 
Красняна В.І. щодо окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної 
ради Болтунова О.В. 

 
Виступили: Філіпчук М.Д. (вручила вказане звернення Поклітару Р.І. перед 

початком засідання комісії), яка 1) наголосила на неприпустимості 
окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В., які, на її думку, ображають честь та гідність загиблих 
Героїв АТО зокрема та усіх українців загалом, а також носять 
провокативний антидержавний характер; 2) запропонувала членам 
постійної комісії дати оцінку вказаним висловлюванням Болтунова О.В. 
 
Поклітар Р.І., який підтримав Філіпчук М.Д. та запропонував запросити 
Болтунова О.В. на наступне засідання постійної комісії, яке провести 
18.05.2017 о 12.00 в каб. 332 та заслухати його пояснення з приводу 
згаданих вище висловлювань. 

 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Розглянувши звернення голови ГС «Буковинська асоціація ветеранів, 
інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. до голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
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депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо 
окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В., беручи до уваги пропозиції Філіпчук М.Д., призначити на 
18.05.2017 засідання постійної комісії (12.00, каб. 332). 

3) Запросити Болтунова В.О. взяти участь у засіданні постійної комісії 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень, що відбудеться 18.05.2017 о 12.00 у каб. 332. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про заяву депутата Чернівецької обласної 
ради Кобевко О.П. до голови постійної комісії Чернівецької обласної ради 
з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. щодо розгляду поведінки депутатів Чернівецької обласної 
ради Павела Д.Д., Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. 

 
Виступили: Кобевко О.П., Кобевко П.Д., Чернишов Д.М., які 1) висловилися 

щодо неприпустимості окремих заяв та висловлювань депутатів обласної 
ради, що входять до фракції «Опозиційний блок» на адресу депутата 
обласної ради Кобевко О.П.; 2) закликали Поклітара Р.І. запросити на 
засідання постійної комісії, що відбудеться 18.05.2017, депутатів обласної 
ради Павела Д.Д., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В.; 3) закликали Поклітара Р.І. 
звернутися до ГУ Національної поліції України у Чернівецькій області 
щодо відповідного реагування на заяву Кобевко О.П.; 4) закликали 
Поклітара Р.І. запросити на засідання постійної комісії обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, що 
відбудеться 18.05.2017, представника ГУНП України у Чернівецькій 
області для інформування членів постійної комісії та депутатів обласної 
ради щодо ситуації, яка склалася у м.Чернівцях 10.05.2017. 
 

Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. до 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо 
розгляду поведінки депутатів Чернівецької обласної ради Павела Д.Д., 
Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В., беручи до уваги пропозиції 
Кобевко О.П., Кобевка П.Д., Чернишова Д.М., запросити на засідання 
постійної комісії, що відбудеться 18.05.2017, депутатів обласної ради 
Павела Д.Д., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. 

3) Беручи до уваги пропозиції Кобевко О.П., Кобевка П.Д., звернутися до ГУ 
Національної поліції України у Чернівецькій області щодо відповідного 
реагування на заяву Кобевко О.П. 



4 
 

4) Беручи до уваги пропозиції Кобевко О.П., Кобевка П.Д., запросити на 
засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень, що відбудеться 18.05.2017, 
представника ГУНП України у Чернівецькій області для інформування 
членів постійної комісії та депутатів обласної ради щодо ситуації, яка 
склалася у м.Чернівцях 10.05.2017. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
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 № 1/22 

 
16 травня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення голови ГС 
«Буковинська асоціація ветеранів, 
інвалідів та волонтерів АТО «Сила 
Єднання» Красняна В.І. до голови 
постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Поклітара Р.І. щодо 
окремих висловлювань депутата 
Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В. 
 

Розглянувши звернення голови ГС «Буковинська асоціація ветеранів, 
інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. до голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо окремих 
висловлювань депутата Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. та 
обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – 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. Призначити наступне засідання постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень на 18 травня 2017 року. 

3. Запросити депутата обласної ради Болтунова В.О. взяти участь у 
засіданні постійної комісії обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень, що відбудеться 18 
травня 2017 року о 12.00 у каб. 332. 

 
Голова постійної комісії  Р.Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/22 

 
16 травня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради 
Кобевко О.П. до голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. щодо розгляду 
поведінки депутатів Чернівецької 
обласної ради Павела Д.Д., 
Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., 
Чубрея С.В. 
 

Розглянувши заяву депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. 
до голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. щодо розгляду 
поведінки депутатів Чернівецької обласної ради Павела Д.Д., Болтунова О.В., 
Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – 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. Беручи до уваги пропозиції Кобевко О.П., Кобевка П.Д., 

Чернишова Д.М., запросити на наступне засідання постійної 
комісії, що відбудеться 18.05.2017, депутатів обласної ради 
Павела Д.Д., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. 

3. Звернутися до ГУ Національної поліції України у Чернівецькій 
області щодо відповідного реагування на заяву Кобевко О.П. 

4. Запросити на засідання постійної комісії обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, що 
відбудеться 18.05.2017, представника ГУНП України у 
Чернівецькій області для інформування членів постійної комісії та 



депутатів обласної ради щодо ситуації, яка склалася у м.Чернівцях 
10.05.2017. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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