
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 54 

26 лютого 2018 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: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» народного депутата України ІІІ, VI, V та VIІI 
скликань Короля В.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання президента Чернівецької обласної федерації 

панкратіону Наконечного І.Ю. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого 
майстра спорту України з панкратіону Чижевського Ю.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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3. Про розгляд кандидатури депутата Чернівецької обласної ради VI 

скликання Спіжавки С.Г. для нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (посмертно). 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про розгляд кандидатури археолога, краєзнавця, доктора історичних наук 

Тимощука Б.А. для нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» (посмертно). 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
5. Про розгляд кандидатури лікаря судово-медичного експерта вищої 

кваліфікаційної категорії КМУ «Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» Ванчуляка О.Я. для нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
6. Різне. 

 
1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» народного 
депутата України ІІІ, VI, V та VIІI скликань Короля В.М. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 

значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди 70-річчя від дня народження, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Короля Віктора 
Миколайовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання президента Чернівецької 
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обласної федерації панкратіону Наконечного І.Ю. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Заслуженого майстра спорту України з панкратіону 
Чижевського Ю.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у реалізацію 

державної політики у сфері фізичної культури і спорту, участь та призові 
місця на чемпіонатах Світу та Європи з панкратіону, примноження 
спортивних традицій Буковини та з нагоди Міжнародного дня спорту на 
благо миру та розвитку рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Чижевського Юрія Ілліча Почесною грамотою та 
цінним подарунком (годинником) Чернівецької обласної ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про кандидатуру депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання Спіжавки С.Г. для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
(посмертно). 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Враховуючи активну життєву позицію та громадську діяльність, 

добросовісне виконання депутатських обов’язків та патріотизм, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) суспільно-політичного діяча, депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання Спіжавку Степана Георгійовича 
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 
Поклітара Ростислава Івановича про кандидатуру археолога, краєзнавця, 
доктора історичних наук Тимощука Б.А. для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
(посмертно). 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2) Враховуючи визначний особистий внесок у вивчення давньої історії 
східних слов’ян, видатні археологічні розвідки на Буковині, 
фундаментальні наукові дослідження та з нагоди Дня археолога 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) археолога, краєзнавця, доктора історичних наук 
Тимощука Бориса Анисимовича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про кандидатуру лікаря судово-медичного 
експерта вищої кваліфікаційної категорії КМУ «Обласне бюро судово-
медичної експертизи» Ванчуляка О.Я. для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у 

розвиток та впровадження новітніх технологій у судовій медицині, 
високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 
медичного працівника, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Ванчуляка Олега Ярославовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 № 1/54 

 
26 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» народного депутата 
України ІІІ, VI, V та VIІI скликань 
Короля В.М. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» народного депутата України ІІІ, 
VI, V та VIІI скликань Короля В.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 70-річчя 
від дня народження, рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Короля Віктора Миколайовича 
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 № 2/54 

 
26 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання президента 
Чернівецької обласної федерації 
панкратіону Наконечного І.Ю. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Заслуженого 
майстра спорту України з панкратіону 
Чижевського Ю.І. 
 

Розглянувши клопотання президента Чернівецької обласної федерації 
панкратіону Наконечного І.Ю. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого 
майстра спорту України з панкратіону Чижевського Ю.І. 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 багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у 

реалізацію державної політики у сфері фізичної культури і спорту, 
участь та призові місця на чемпіонатах Світу та Європи з 
панкратіону, примноження спортивних традицій Буковини та з 
нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чижевського Юрія Ілліча Почесною грамотою та 
цінним подарунком (годинником) 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 № 3/54 

 
26 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд кандидатури 
суспільно-політичного діяча 
Спіжавки С.Г. для нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» (посмертно) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про кандидатуру 
суспільно-політичного діяча Спіжавки С.Г. для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
(посмертно), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну життєву позицію та громадську діяльність, 

добросовісне виконання депутатських обов’язків та патріотизм, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) суспільно-політичного діяча, депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання Спіжавку Степана 
Георгійовича 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 № 4/54 

 
26 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд кандидатури 
археолога, краєзнавця, доктора 
історичних наук Тимощука Б.А. 
для нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
(посмертно) 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про кандидатуру 
археолога, краєзнавця, доктора історичних наук Тимощука Б.А. для 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» (посмертно), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи визначний особистий внесок у вивчення давньої 

історії східних слов’ян, видатні археологічні розвідки на Буковині, 
фундаментальні наукові дослідження та з нагоди Дня археолога 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити (посмертно) археолога, краєзнавця, доктора 
історичних наук Тимощука Бориса Анисимовича 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 № 5/54 

 
26 лютого 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд кандидатури лікаря 
судово-медичного експерта вищої 
кваліфікаційної категорії КМУ 
«Обласне бюро судово-медичної 
експертизи» Ванчуляка О.Я. для 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про кандидатуру 
лікаря судово-медичного експерта вищої кваліфікаційної категорії КМУ 
«Обласне бюро судово-медичної експертизи» Ванчуляка О.Я. для 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, значний особистий 

внесок у розвиток та впровадження новітніх технологій у судовій 
медицині, високий професіоналізм, активну громадянську позицію 
та з нагоди Дня медичного працівника, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Ванчуляка 
Олега Ярославовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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