
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 35 

15 вересня 2017 р.               м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
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: голова постійної комісії Поклітар Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд клопотання т.в.о. начальника УДСНС України у 
Чернівецькій області Мамавко А.А. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника УДСНС України у Чернівецькій області Михайлюка С.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання президента ПВНЗ «Буковинський 
університет» Маніліча М.І. щодо підтримки наукової роботи 
авторського колективу у складі Виклюка Я.І. та Савчук В.В., висунуту 
на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих вчених. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови Заставнівської районної ради 
С.Капіцького щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УПЦ КП 
Віталія Мензака. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної організації 
Організації ветеранів України Юрійчука В.О. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови ради Сокирянської районної ветеранської 
організації Чернівецької обласної організації Організації ветеранів 
України Бурденюк Н.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання т.в.о. начальника УДСНС 
України у Чернівецькій області Мамавко А.А. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника УДСНС України у Чернівецькій області 
Михайлюка С.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Враховуючи сумлінне виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу розбудови системи 
цивільного захисту Буковини та з нагоди Дня рятівника рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Михайлюка 
С.М. цінним подарунком (годинником) Чернівецької обласної ради та 
Почесною грамотою Чернівецької обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 



3 
 

2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання президента ПВНЗ 
«Буковинський університет» Маніліча М.І. щодо підтримки наукової 
роботи авторського колективу у складі Виклюка Я.І. та Савчук В.В., 
висунуту на здобуття щорічної Премії Президента України для молодих 
вчених. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Враховуючи значимість одержаних результатів для науки та практики, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
звернутися до Комітету з Державних премій України в галузі науки і 
техніки з листом підтримки наукової роботи авторського колективу у 
складі Виклюка Я.І. та Савчук В.В., висунутої на здобуття щорічної Премії 
Президента України для молодих вчених. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Заставнівської 
районної ради С.Капіцького щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана 
УПЦ КП Віталія Мензака. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 
особистий внесок у зміцнення обороноздатності України і розвиток 
духовної сфери Буковини та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Віталія Мензака Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної організації Організації ветеранів України Юрійчука В.О. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» голови ради Сокирянської районної 
ветеранської організації Чернівецької обласної організації Організації 
ветеранів України Бурденюк Н.О. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Враховуючи активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у 
становлення, зміцнення та забезпечення діяльності ветеранських 
організацій Буковини та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бурденюк Н.О. цінним подарунком (годинником) Чернівецької 
обласної ради та Почесною грамотою Чернівецької обласної ради. 

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 № 1/35 

 
15 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання т.в.о. 
начальника УДСНС України у 
Чернівецькій області Мамавко А.А. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
начальника УДСНС України у 
Чернівецькій області Михайлюка С.М. 
 

Розглянувши клопотання т.в.о. начальника УДСНС України у 
Чернівецькій області Мамавко А.А. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
УДСНС України у Чернівецькій області Михайлюка С.М. 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. Враховуючи сумлінне виконання службових обов’язків, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу розбудови 
системи цивільного захисту Буковини та з нагоди Дня рятівника 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Михайлюка С.М. цінним подарунком (годинником) 
Чернівецької обласної ради та Почесною грамотою Чернівецької 
обласної ради. 

 
 
 

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 № 2/35 

 
15 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання президента 
ПВНЗ «Буковинський університет» 
Маніліча М.І. щодо підтримки 
наукової роботи авторського 
колективу у складі Виклюка Я.І. та 
Савчук В.В., висунутої на здобуття 
щорічної Премії Президента 
України для молодих вчених 
 

Розглянувши клопотання президента ПВНЗ «Буковинський 
університет» Маніліча М.І. щодо підтримки наукової роботи авторського 
колективу у складі Виклюка Я.І. та Савчук В.В., висунутої на здобуття 
щорічної Премії Президента України для молодих вчених, 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. Враховуючи значимість одержаних результатів для науки та 

практики, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. звернутися до Комітету з Державних премій України 
в галузі науки і техніки з листом підтримки наукової роботи 
авторського колективу у складі Виклюка Я.І. та Савчук В.В., 
висунутої на здобуття щорічної Премії Президента України для 
молодих вчених. 

 
 
 

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 № 3/35 

 
15 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Заставнівської районної ради 
С.Капіцького щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» отця-капелана 
УПЦ КП Віталія Мензака 
 

Розглянувши клопотання голови Заставнівської районної ради 
С.Капіцького щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УПЦ КП Віталія 
Мензака 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. Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок у зміцнення обороноздатності України і 
розвиток духовної сфери Буковини та з нагоди Дня захисника 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Віталія Мензака Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 4/35 

 
15 вересня 2017 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної організації 
Організації ветеранів України 
Юрійчука В.О. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови ради Сокирянської 
районної ветеранської організації 
Чернівецької обласної організації 
Організації ветеранів України 
Бурденюк Н.О. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної організації 
Організації ветеранів України Юрійчука В.О. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
ради Сокирянської районної ветеранської організації Чернівецької обласної 
організації Організації ветеранів України Бурденюк Н.О. 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. Враховуючи активну громадянську позицію, вагомий особистий 

внесок у становлення, зміцнення та забезпечення діяльності 
ветеранських організацій Буковини та з нагоди Міжнародного дня 
людей похилого віку рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Бурденюк Н.О. цінним подарунком 
(годинником) Чернівецької обласної ради та Почесною грамотою 
Чернівецької обласної ради. 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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