
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 85 

17 грудня 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 проект рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2018 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

2. Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

3. Про проект рішення обласної ради «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік». 
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Інформує: Подорожний Віктор Аксентійович – директор Департаменту 
регіонального розвитку Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

4. Про розгляд клопотання голови ГО «Чернівецьке обласне об’єднання 
«Чорнобильці Буковини» Демченка О.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови Герцаївської районної державної адміністрації Ястремського В.М. 
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 ТОВ «Агрофірма «Калина», депутата 
Чернівецької обласної ради VI та VII Шемчука В.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради VII 
«За заслуги перед Буковиною» чемпіона Європи та світу з бігу на 1500 м, 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Гешка І.Т. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання секретаря ГО «Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» Оскварека А.К. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови ГО «Обласне Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» 
Струтинського В.Є. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

8. Різне. 
 

1. Слухали інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про проект 
рішення обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 
рік». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік». 

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 проект рішення обласної ради «Про 
обласний бюджет на 2019 рік». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік». 
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 проект рішення обласної ради «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Чернівецької області на 
2019 рік». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про Програму економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2019 рік». 

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 ГО «Чернівецьке 
обласне об’єднання «Чорнобильці Буковини» Демченка О.В. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Герцаївської районної державної 
адміністрації Ястремського В.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, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
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Чорнобильській АЕС Мунтяну І.М. нагородити Ястремського Віорела 
Михайловича 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 ТОВ 
«Агрофірма «Калина», депутата Чернівецької обласної ради VI та VII 
Шемчука В.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, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу та 
соціально-економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 50-річчя 
від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Шемчука Василя Миколайовича 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради VII «За заслуги перед Буковиною» чемпіона 
Європи та світу з бігу на 1500 м, депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Гешка І.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 значний особистий внесок у реалізацію державної політики у 
сфері фізичної культури та спорту, участь та призові місця на чемпіонатах 
світу та Європи з легкої атлетики, примноження спортивних традицій 
Буковини, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Гешка Івана Тарасовича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
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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 клопотання секретаря ГО «Обласне 
Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» Оскварека А.К. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови ГО «Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» Струтинського В.Є. 

 
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, 
активну громадянську позицію, значний особистий внесок у розвиток та 
популяризацію польської національної культури на теренах Чернівецької 
області, та з нагоди 70-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Струтинського 
Владислава Євгеновича 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 № 1/85 

 
17 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2018 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації про внесення змін до обласного бюджету на 2018 рік, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про внесення змін до обласного бюджету на 2018 
рік». 

 
 
 

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 № 2/85 

 
17 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про обласний бюджет на 2019 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації про обласний бюджет на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про обласний бюджет на 2019 рік». 
 
 
 

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 № 3/85 

 
17 грудня 2018 р.                  м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької 
області на 2019 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Подорожного Віктора 

Аксентійовича – директора Департаменту регіонального розвитку 
Чернівецької обласної державної адміністрації про Програму економічного 
і соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

рішення обласної ради «Про Програму економічного і 
соціального розвитку Чернівецької області на 2019 рік». 

 
 
 

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 № 4/85 

 
17 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Чернівецьке обласне об’єднання 
«Чорнобильці Буковини» 
Демченка О.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Герцаївської 
районної державної адміністрації 
Ястремського В.М. 

 
Розглянувши клопотання голови ГО «Чернівецьке обласне об’єднання 

«Чорнобильці Буковини» Демченка О.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Герцаївської районної державної адміністрації, депутата Чернівецької 
обласної ради VI та VII скликань Ястремського 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 Дня 
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС Мунтяну І.М. нагородити Ястремського 
Віорела Михайловича 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 № 5/85 

 
17 грудня 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» директора ТОВ 
«Агрофірма «Калина», депутата 
Чернівецької обласної ради VI та VII 
Шемчука В.М. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора ТОВ «Агрофірма 
«Калина», депутата Чернівецької обласної ради VI та VII Шемчука 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, вагомий особистий внесок у розвиток 
агропромислового комплексу та соціально-економічний розвиток 
Чернівецької області, та з нагоди 50-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Шемчука Василя 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 № 6/85 

 
17 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради VII «За заслуги перед 
Буковиною» чемпіона Європи та 
світу з бігу на 1500 м, депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Гешка І.Т. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» чемпіона Європи та світу з бігу 
на 1500 м, депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Гешка І.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 значний особистий внесок у реалізацію державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту, участь та призові 
місця на чемпіонатах світу та Європи з легкої атлетики, 
примноження спортивних традицій Буковини, та з нагоди 100-
річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Гешка Івана Тарасовича Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/85 

 
17 грудня 2018 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання секретаря 
ГО «Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» 
Оскварека А.К. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови ГО «Обласне 
Товариство польської культури ім. 
А.Міцкевича» Струтинського В.Є. 
 

Розглянувши клопотання секретаря ГО «Обласне Товариство польської 
культури ім. А.Міцкевича» Оскварека А.К. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
ГО «Обласне Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» 
Струтинського В.Є. 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, активну громадянську позицію, значний 
особистий внесок у розвиток та популяризацію польської 
національної культури на теренах Чернівецької області, та з 
нагоди 70-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Струтинського Владислава Євгеновича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 


	Протокол №85 від 17.12.2018
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Голова постійної комісії       Р.Поклітар


	Висновок №1
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №2
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №3
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №4
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

	Висновок №5
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора ТОВ «Агрофірма «Калина», депутата Чернівецької обласної ради VI та VII Шемчука...


	Висновок №6
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради VII «За заслуги перед Буковиною» чемпіона Європи та світу з бігу на 1500 м, депутата Чернівецької обласної ради VII с...


	Висновок №7
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про розгляд клопотання секретаря ГО «Обласне Товариство польської культури ім. А.Міцкевича» Оскварека А.К. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови ГО «Обласне Товариство польської культури ім...



