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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 в.о. голови Чернівецької обласної організації 

НСПУ Джурана В.Т. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» письменника, члена НСПУ 
Косяченка В.Т. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Чернівецької обласної ради (1998-2002, 
2006-2010рр.) Шилепницького І.О. 
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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 заступника голови Чернівецької обласної ради 
профспілок В.Барабаха щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковського В.А. та голови 
Чернівецької обласної організації профспілки працівників 
агропромислового комплексу Серецького М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання в.о. голови Чернівецької 
обласної організації НСПУ Джурана В.Т. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
письменника, члена НСПУ Косяченка В.Т. 

 
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 творчу діяльність, високу професійну 
майстерність, значний особистий внесок у відродження духовності та 
культури українського народу, та з нагоди 60-річчя від дня створення 
Чернівецької обласної організації НСПУ рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Косяченка Віктора 
Трохимовича 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 голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Чернівецької обласної ради (1998-2002, 2006-2010рр.) Шилепницького І.О. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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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, 
значний особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування 
Чернівецької області, та з нагоди 70-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Шилепницького Івана Орестовича 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 заступника голови 
Чернівецької обласної ради профспілок В.Барабаха щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Чернівецької обласної ради профспілок 
Шкварковського В.А. та голови Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників агропромислового комплексу Серецького М.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 багаторічну сумлінну працю, активну профспілкову 
діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток соціального партнерства 
у Чернівецькій області, та з нагоди 70-річчя від дня створення 
Чернівецької обласної ради профспілок рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Шкварковського Володимира 
Антоновича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

3) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, активну профспілкову 
діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток соціального партнерства 
у Чернівецькій області, та з нагоди 70-річчя від дня створення 
Чернівецької обласної ради профспілок рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Серецького Михайла 
Миколайовича 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 № 1/72 

 
2 жовтня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання в.о. голови 
Чернівецької обласної організації 
НСПУ Джурана В.Т. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» письменника, члена 
НСПУ Косяченка В.Т. 
 

Розглянувши клопотання в.о. голови Чернівецької обласної організації 
НСПУ Джурана В.Т. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» письменника, члена НСПУ 
Косяченка В.Т. 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 творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у відродження духовності 
та культури українського народу, та з нагоди 60-річчя від дня 
створення Чернівецької обласної організації НСПУ рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Косяченка Віктора Трохимовича 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 № 2/72 

 
2 жовтня 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» голови Чернівецької 
обласної ради (1998-2002, 2006-2010рр.) 
Шилепницького І.О. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Чернівецької обласної 
ради (1998-2002, 2006-2010рр.) Шилепницького І.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток місцевого 
самоврядування Чернівецької області, та з нагоди 70-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Шилепницького Івана Орестовича 
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 № 3/72 

 
2 жовтня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
голови Чернівецької обласної ради 
профспілок В.Барабаха щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Чернівецької 
обласної ради профспілок 
Шкварковського В.А. та голови 
Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників 
агропромислового комплексу 
Серецького М.М. 
 

Розглянувши клопотання заступника голови Чернівецької обласної 
ради профспілок В.Барабаха щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Чернівецької обласної ради профспілок Шкварковського В.А. та голови 
Чернівецької обласної організації профспілки працівників агропромислового 
комплексу Серецького М.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, активну профспілкову 

діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток соціального 
партнерства у Чернівецькій області, та з нагоди 70-річчя від дня 
створення Чернівецької обласної ради профспілок рекомендувати 



голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Шкварковського Володимира Антоновича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, активну профспілкову 
діяльність, вагомий особистий внесок у розвиток соціального 
партнерства у Чернівецькій області, та з нагоди 70-річчя від дня 
створення Чернівецької обласної ради профспілок рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Серецького Михайла Миколайовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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