
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 80 

14 листопада 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 ГО «Земляцтво буковинців у м. Києві 

«Буковина» В.Цибуха щодо нагородження відзнаками Чернівецької 
обласної ради. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови правління ГО «Обласне Товариство 
польської культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Товариства польської культури ім. Яна Павла ІІ в 
селі стара Красношора Сторожинецького району Калускі Р.Ю. 
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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 начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації Б.Вітовського щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Майстра спорту України з карате, переможця багатьох 
національних та міжнародних змагань, срібного призера Чемпіонату світу з 
карате 2018 року Чоботара В.В. 
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» Заслуженого лікаря України, директора 
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації Андрієць О.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

5. Про проект рішення обласної ради «Про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2019 рік». 
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 ГО «Земляцтво 
буковинців у м. Києві «Буковина» В.Цибуха щодо нагородження 
відзнаками Чернівецької обласної ради. 

 
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 працю, високу професійну майстерність, 
значний особистий внесок у розвиток українського вокально-хорового 
мистецтва та з нагоди 20-ї річниці від дня створення Земляцтва буковинців 
у м. Києві «Буковина» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
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Мунтяну І.М. нагородити Савчука Євгена Герасимовича – народного 
артиста України, художнього керівника та диригента Національної 
заслуженої академічної капели «Думка» 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 правління ГО 
«Обласне Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» 
Струтинського В.Є. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Товариства польської культури ім. Яна Павла ІІ в селі стара Красношора 
Сторожинецького району Калускі Р.Ю. 

 
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 активну просвітницьку діяльність, значний особистий внесок 
у збереження та популяризацію на Буковині польських національних 
традицій і культури та з нагоди 20-річчя творчої діяльності самодіяльного 
дитячого колективу «Долинянка» ТПК ім. Яна Павла ІІ в селі Стара 
Красношора Сторожинецького району рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Калускі Регіну Юлясівну 
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 начальника управління 
молоді та спорту Чернівецької обласної державної адміністрації 
Б.Вітовського щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Майстра спорту України з 
карате, переможця багатьох національних та міжнародних змагань, 
срібного призера Чемпіонату світу з карате 2018 року Чоботара В.В. 

 
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 значний особистий внесок у реалізацію державної політики у 
сфері фізичної культури і спорту, срібну нагороду на Чемпіонаті світу з 
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карате 2018 року та з нагоди Дня Гідності та Свободи рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Чоботара 
Валерія Валерійовича 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 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого 
лікаря України, директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації Андрієць О.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, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди 50-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Андрієць Оксану Анатоліївну 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 проект рішення обласної ради «Про 
план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік». 

 
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 запропонований проект рішення 
обласної ради «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2019 рік». 

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 № 1/80 

 
14 листопада 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Земляцтво буковинців у м. Києві 
«Буковина» В.Цибуха 
щодо нагородження відзнаками 
Чернівецької обласної ради 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Земляцтво буковинців у м. Києві 
«Буковина» В.Цибуха щодо нагородження відзнаками Чернівецької обласної 
ради 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 працю, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток українського 
вокально-хорового мистецтва та з нагоди 20-ї річниці від дня 
створення Земляцтва буковинців у м. Києві «Буковина» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Савчука Євгена Герасимовича – народного артиста 
України, художнього керівника та диригента Національної 
заслуженої академічної капели «Думка» 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 № 2/80 

 
14 листопада 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
правління ГО «Обласне Товариство 
польської культури ім. А.Міцкевича» 
Струтинського В.Є. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови 
Товариства польської культури ім. 
Яна Павла ІІ в селі стара 
Красношора Сторожинецького 
району Калускі Р.Ю. 
 

Розглянувши клопотання голови правління ГО «Обласне Товариство 
польської культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Товариства польської культури ім. Яна Павла ІІ в 
селі Стара Красношора Сторожинецького району Калускі Р.Ю. 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 просвітницьку діяльність, значний особистий 

внесок у збереження та популяризацію на Буковині польських 
національних традицій і культури та з нагоди 20-річчя творчої 
діяльності самодіяльного дитячого колективу «Долинянка» ТПК 
ім. Яна Павла ІІ в селі Стара Красношора Сторожинецького 
району рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 



Мунтяну І.М. нагородити Калускі Регіну Юлясівну 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 № 3/80 

14 листопада 2018 р.            м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації Б.Вітовського щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Майстра спорту 
України з карате, переможця багатьох 
національних та міжнародних змагань, 
срібного призера Чемпіонату світу з 
карате 2018 року Чоботара В.В. 
 

Розглянувши клопотання начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації Б.Вітовського щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Майстра спорту України з карате, переможця багатьох 
національних та міжнародних змагань, срібного призера Чемпіонату світу з 
карате 2018 року Чоботара В.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 значний особистий внесок у реалізацію державної 

політики у сфері фізичної культури і спорту, срібну нагороду на 
Чемпіонаті світу з карате 2018 року та з нагоди Дня Гідності та 
Свободи рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Чоботара Валерія Валерійовича 



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 № 4/80 

 
14 листопада 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» Заслуженого лікаря 
України, директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
Андрієць О.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна 
І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Заслуженого лікаря України, директора 
Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 
адміністрації Андрієць О.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, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди 50-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Андрієць Оксану Анатоліївну 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 № 5/80 

 
14 листопада 2018 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2019 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
депутатські запити, внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду запропонований проект 

рішення обласної ради «Про план роботи Чернівецької обласної 
ради на 2019 рік». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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