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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 
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30 травня 2018 р.                м.Чернівці 
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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 ГО «Обласне Товариство польської 

культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» члена Чернівецької обласної організації НСЖУ, головного 
редактора «Газети польської Буковини» Тарасової А.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації А.Дякової щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
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заступника начальника управління доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації Гончар Г.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної організації НСЖУ 
Бобра В.П. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» члена Чернівецької обласної організації 
НСЖУ, головного редактора Глибоцької районної газети «Новий день» 
Шапки М.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 
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 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови ГО «Обласне 
Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» члена Чернівецької обласної організації НСЖУ, 
головного редактора «Газети польської Буковини» Тарасової А.В. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
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 багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, 
популяризацію етнокультурної багатоманітності Буковини, та з нагоди Дня 
журналіста рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. нагородити Тарасову Антоніну Володимирівну Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання директора Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації А.Дякової щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника начальника управління доходів та 
фінансів галузей виробничої сфери Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Гончар Г.Г. 

 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 
досягнення у праці та з нагоди 100-річчя запровадження державної служби 
в Україні рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Гончар Галину Григорівну Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання голови Чернівецької 
обласної організації НСЖУ Бобра В.П. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
члена Чернівецької обласної організації НСЖУ, головного редактора 
Глибоцької районної газети «Новий день» Шапки М.А. 

 
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 багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, 
популяризацію етнокультурної багатоманітності Буковини, та з нагоди Дня 
журналіста рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Шапку Миколу Ауреловича 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 проект рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 
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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) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади». 

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 № 1/62 

 
30 травня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» 
Струтинського В.Є. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» члена Чернівецької 
обласної організації НСЖУ, головного 
редактора «Газети польської 
Буковини» Тарасової А.В. 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» члена Чернівецької обласної організації НСЖУ, головного 
редактора «Газети польської Буковини» Тарасової А.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. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, активну громадянську 

позицію, популяризацію етнокультурної багатоманітності 
Буковини, та з нагоди Дня журналіста рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Тарасову 
Антоніну Володимирівну 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 № 2/62 

30 травня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
А.Дякової щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника начальника 
управління доходів та фінансів галузей 
виробничої сфери Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Гончар Г.Г. 
 

Розглянувши клопотання директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації А.Дякової щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» заступника начальника управління доходів та фінансів 
галузей виробничої сфери Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Гончар Г.Г. 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, значні досягнення у праці та з нагоди 100-річчя 
запровадження державної служби в Україні рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Гончар 
Галину Григорівну 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 № 3/62 

 
30 травня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної організації 
НСЖУ Бобра В.П. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» члена Чернівецької 
обласної організації НСЖУ, головного 
редактора Глибоцької районної газети 
«Новий день» Шапки М.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної організації 
НСЖУ Бобра В.П. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» члена Чернівецької обласної 
організації НСЖУ, головного редактора Глибоцької районної газети «Новий 
день» Шапки М.А. 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, активну громадянську 

позицію, популяризацію етнокультурної багатоманітності 
Буковини, та з нагоди Дня журналіста рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Шапку 
Миколу Ауреловича 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 № 4/62 

 
30 травня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади», 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 звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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