
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 73 

4 жовтня 2018 р.                м.Чернівці 
 
13.45 каб. №332 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: заступник голови постійної комісії Крохмаль В.Д. 
 
Запрошені: 
 
Любимський В.О. – депутат Чернівецької обласної ради VII скликання, 
місцевий житель с. Чудей Сторожинецького району 
 
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 колективного звернення учасників мітингу від 03.09.2018 року 

на підтримку Чудейського сільського голови Сторожинецького району 
Чернівецької області Піцула А.Д. до голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови ГО «Учасників, ветеранів, інвалідів АТО у 
Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження Почесною відзнакою 
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Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
Мельничука С.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови ГО «Учасників, ветеранів, інвалідів АТО у 
Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
Гаврилюка М.М. 
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 ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» першого проректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора Інституту біології, хімії та біоресурсів 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича Марченка М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд подання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Остафійчука В.П. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд подання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Вознюка М.В. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

8. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови первинної організації ветеранів апарату 
Чернівецької обласної державної адміністрації, експерта з питань освіти 
Нікітовича К.Ф. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

9. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про колективне звернення учасників 
мітингу від 03.09.2018 року на підтримку Чудейського сільського голови 
Сторожинецького району Чернівецької області Піцула А.Д. до голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Любимський В.О., Поклітар Р.І. 
 
Любимський В.О., який надав усне пояснення щодо викладеного у вказаному 

колективному зверненні до голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. Зокрема, відзначив, що має низку критичних зауважень до 
роботи голови Чудейської об’єднаної територіальної громади Піцула А.Д., 
зокрема, щодо використання бюджетних коштів та якості виконання 
ремонтних робіт на місцевих об’єктах дорожньої інфраструктури, які 
виклав у відкритому зверненні до голови Чернівецької обласної державної 
адміністрації Фищука О.Г. і керівників правоохоронних та контролюючих 
органів краю (додається). Ознайомившись із підписними листами до 
згаданого звернення, Любимський В.О. також додав, що на його думку, 
частина підписантів не є місцевими жителями сіл Чудей та Нова 
Красношора Сторожинецького району. 

 
Вирішили: 
1) Колективне звернення до голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М., 

взяти його до відома. 
2) З метою надання об’єктивної оцінки викладеному у вказаному зверненні, 

провести виїзне засідання постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень в Чудейській сільській раді 
Чудейської сільської об’єднаної територіальної громади Сторожинецького 
району за участі заявників. 

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 голови ГО «Учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО у Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України Мельничука С.І. 

 
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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Мельничука Сергія Ігоровича 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 ГО «Учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО у Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України Гаврилюка М.М. 

 
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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Гаврилюка Миколу Миколайовича 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
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Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» першого 
проректора ЧНУ ім. Ю.Федьковича Петришина Р.І. 

 
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, значні наукові досягнення, 
вагомий особистий внесок у підготовку та виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди 143-ї річниці від дня 
заснування Чернівецького університету рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Петришина Романа 
Івановича 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора 
Інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
Марченка М.М. 

 
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, значні наукові досягнення, 
вагомий особистий внесок у підготовку та виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди 143-ї річниці від дня 
заснування Чернівецького університету рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Марченка Михайла 
Марковича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про подання заступника голови ГО 
«Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх 
сімей» Ковтуна О.Г. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
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бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
Остафійчука В.П. 

 
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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Остафійчука Віктора Петровича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про подання заступника голови ГО 
«Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх 
сімей» Ковтуна О.Г. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України Вознюка М.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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Вознюка Максима Васильовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
8. 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 
первинної організації ветеранів апарату Чернівецької обласної державної 
адміністрації, експерта з питань освіти Нікітовича К.Ф. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
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 освітньої галузі Чернівецької області 
та з нагоди Дня працівників освіти рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Нікітовича Корнелія Федоровича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар засідання        В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/73 

 
4 жовтня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд колективного звернення 
учасників мітингу від 03.09.2018 року 
на підтримку Чудейського сільського 
голови Сторожинецького району 
Чернівецької області Піцула А.Д. до 
голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. 
 

Розглянувши колективного звернення учасників мітингу від 03.09.2018 
року на підтримку Чудейського сільського голови Сторожинецького району 
Чернівецької області Піцула А.Д. до голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М., обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та заслухавши усне пояснення 
депутата Чернівецької обласної ради Любимського Василя Олексійовича, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Колективне звернення до голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. взяти до відома. 
2. З метою надання об’єктивної оцінки викладеному у вказаному 

зверненні, провести виїзне засідання постійної комісії з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень в 
Чудейській сільській раді Чудейської сільської об’єднаної 
територіальної громади Сторожинецького району за участі 
заявників. 

 
 
 

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 № 2/73 

 
4 жовтня 2018 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО у Великокучурівській ОТГ» 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на 
Сході України Мельничука С.І. 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО у Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових 
дій в антитерористичній операції на Сході України Мельничука С.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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Мельничука 
Сергія Ігоровича 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 № 3/73 

 
4 жовтня 2018 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО у Великокучурівській ОТГ» 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на 
Сході України Гаврилюка М.М. 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО у Великокучурівській ОТГ» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових 
дій в антитерористичній операції на Сході України Гаврилюка 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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Гаврилюка 
Миколу 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 № 4/73 

 
4 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» першого проректора 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
Петришина Р.І. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» першого проректора 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича, професора, 
доктора фізико-математичних наук Петришина Р.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, значні наукові 

досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку та виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди 143-ї річниці від дня 
заснування Чернівецького університету рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Петришина 
Романа Івановича 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 № 5/73 

 
4 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» першого проректора 
ЧНУ ім. Ю.Федьковича 
Марченка М.М. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора Інституту біології, 
хімії та біоресурсів ЧНУ ім. Ю.Федьковича, професора, доктора біологічних 
наук Марченка 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, значні наукові 

досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку та виховання 
висококваліфікованих фахівців та з нагоди 143-ї річниці від дня 
заснування Чернівецького університету рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Марченка 
Михайла Марковича 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 № 6/73 

 
4 жовтня 2018 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання заступника 
голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна 
О.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на 
Сході України Остафійчука В.П. 
 

Розглянувши подання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Остафійчука В.П. 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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Остафійчука 
Віктора Петровича 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 № 7/73 

 
4 жовтня 2018 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання заступника 
голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна 
О.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на 
Сході України Вознюка М.В. 
 

Розглянувши подання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Вознюка М.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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Вознюка 
Максима Васильовича 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 № 8/73 

 
4 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 первинної 
організації ветеранів апарату 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації, експерта з питань 
освіти Нікітовича К.Ф. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови первинної організації 
ветеранів апарату Чернівецької обласної державної адміністрації, експерта з 
питань освіти Нікітовича К.Ф. 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 освітньої 
галузі Чернівецької області та з нагоди Дня працівників освіти 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Нікітовича Корнелія Федоровича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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