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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 86 

10 січня 2019 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 подання голови Всеукраїнської Асоціації ветеранів 

Афганістану Куніцина С.В. та голови Чернівецької обласної Асоціації 
ветеранів Афганістану Козака С.В. на нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України члена правління Глибоцької районної асоціації 
ветеранів Афганістану, учасника бойових дій Паладюка В.М. та члена 
правління Шевченківської районної асоціації ветеранів Афганістану, 
інваліда війни Лучика К.М. 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
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2. Про розгляд клопотання волонтера ВО «Буковина – українському війську» 
Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» волонтера ВО «Буковина – 
українському війську» Пуздряк Євгенії-Надії Василівни. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання волонтера ВО «Буковина – українському війську» 
Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» волонтера ГО «Карітас» 
Гостюка І.Ф. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання заступника директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Ю.Чобана щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Дякової А.А. 
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» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Петихачного Л.М. (посмертно). 
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 «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в операції Об’єднаних сил 
на Сході України Проданюка С.Г. (посмертно). 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» віце-президента Федерації футболу України, 
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Заслуженого працівника фізичної культури та спорту України 
Орлецького В.Г. 
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» художнього керівника та диригента естрадно-
духового оркестру «Буковина» Чернівецької обласної філармонії імені 
Дмитра Гнатюка, Заслуженого працівника культури України 
Новаковського Г.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

9. Про розгляд клопотання Опришенського сільського голови Поповича М.К. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора Опришенської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Білецького П.Г. (1977-1979). 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

10. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» генерального директора ТзОВ БФ 
«Чернівціжитлобуд», депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Мороза В.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

11. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора приватного ПСП «Мамаївське», 
Заслуженого працівника сільського господарства України, Героя України 
Шведа Я.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

12. Різне. 
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1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про подання голови Всеукраїнської 
Асоціації ветеранів Афганістану Куніцина С.В. та голови Чернівецької 
обласної Асоціації ветеранів Афганістану Козака С.В. на нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України члена правління Глибоцької 
районної асоціації ветеранів Афганістану, учасника бойових дій 
Паладюка В.М. та члена правління Шевченківської районної асоціації 
ветеранів Афганістану, інваліда війни Лучика К.М. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., 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) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Лучака К.М.» 

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 волонтера ВО «Буковина 
– українському війську» Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
волонтера ВО «Буковина – українському війську» Пуздряк Євгенії-Надії 
Василівни. 

 
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 активну громадську та благодійну діяльність, значний 
особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, та з нагоди 100-
річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити волонтера ВО 
«Буковина – українському війську» Пуздряк Євгенію-Надію Василівну 
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 волонтера ВО «Буковина 
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– українському війську» Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
волонтера ГО «Карітас» Гостюка І.Ф. 

 
 
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 активну громадську та благодійну діяльність, значний 
особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, та з нагоди 100-
річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити волонтера ГО 
«Карітас» Гостюка Ігоря Флоровича 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 заступника директора 
Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
Ю.Чобана щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Дякової А.А. 

 
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, значні 
досягнення у праці, та з нагоди 50-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Дякову Анжелу 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
Петихачного Л.М. (посмертно). 
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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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) 
Петихачного Леоніда Михайловича 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 «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в операції Об’єднаних сил на Сході України Проданюка С.Г. 
(посмертно). 

 
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) За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з нагоди 
100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) 
Проданюка Сергія Григоровича 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 клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» віце-президента 
Федерації футболу України, Заслуженого працівника фізичної культури та 
спорту України Орлецького В.Г. 

 
Виступили: 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 значний особистий внесок у реалізацію державної політики у 
сфері фізичної культури та спорту, популяризацію і розвиток футболу в 
Чернівецькій області, примноження спортивних традицій Буковини та з 
нагоди 60-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Орлецького Василя Григоровича 
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» художнього 
керівника та диригента естрадно-духового оркестру «Буковина» 
Чернівецької обласної філармонії імені Дмитра Гнатюка, Заслуженого 
працівника культури України Новаковського Г.Г. 

 
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 вагомі професійні досягнення, значний особистий внесок у 
розвиток військової музичної культури на Буковині, створення оркестру 
духових інструментів, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки 
УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Новаковського Георгія Георгійовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання Опришенського 
сільського голови Поповича М.К. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора Опришенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Білецького П.Г. (1977-1979). 

 
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, вагомі професійні досягнення, 
значний особистий внесок у розвиток галузі освіти Глибоцького району, та 
з нагоди 85-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Білецького Пантелея Георгійовича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
10. 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» генерального 
директора ТзОВ БФ «Чернівціжитлобуд», депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання Мороза В.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, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток будівельної галузі Чернівецької 
області, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Мороза Володимира Васильовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
11. 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 
приватного ПСП «Мамаївське», Заслуженого працівника сільського 
господарства України, Героя України Шведа Я.А. 

 
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. 
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2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у зміцнення агропромислового комплексу та 
соціально-економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 100-
річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Шведа Ярослава 
Антоновича 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 № 1/86 

 
10 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання голови 
Всеукраїнської Асоціації ветеранів 
Афганістану Куніцина С.В. та голови 
Чернівецької обласної Асоціації 
ветеранів Афганістану Козака С.В. 
на нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України 
члена правління Глибоцької 
районної асоціації ветеранів 
Афганістану, учасника бойових дій 
Паладюка В.М. та члена правління 
Шевченківської районної асоціації 
ветеранів Афганістану, інваліда 
війни Лучака К.М. 

 
Розглянувши подання голови Всеукраїнської Асоціації ветеранів 

Афганістану Куніцина С.В. та голови Чернівецької обласної Асоціації 
ветеранів Афганістану Козака С.В. на нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України члена правління Глибоцької районної асоціації 
ветеранів Афганістану, учасника бойових дій Паладюка В.М. та члена 
правління Шевченківської районної асоціації ветеранів Афганістану, інваліда 
війни Лучака К.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. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України Лучака К.М.» 

 
 

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 № 2/86 

 
10 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
волонтера ВО «Буковина – 
українському війську» 
Абрамʼюк Г.Й. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» волонтера ВО 
«Буковина – українському 
війську» Пуздряк Євгенії-Надії 
Василівни 
 

Розглянувши клопотання волонтера ВО «Буковина – українському 
війську» Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» волонтера ВО 
«Буковина – українському війську» Пуздряк Євгенії-Надії Василівни 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 громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, та з 
нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити волонтера ВО «Буковина – українському війську» 
Пуздряк Євгенію-Надію Василівну Почесною грамотою 
Чернівецької обласної ради. 

 
 

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 № 3/86 

 
10 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
волонтера ВО «Буковина – 
українському війську» 
Абрамʼюк Г.Й. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» волонтера ГО 
«Карітас» Гостюка І.Ф. 
 

Розглянувши клопотання волонтера ВО «Буковина – українському 
війську» Абрамʼюк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» волонтера ГО 
«Карітас» Гостюка І.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 активну громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, та з 
нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити волонтера ГО «Карітас» Гостюка Ігоря Флоровича 
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 № 4/86 

10 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації Ю.Чобана щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора 
Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 
Дякової А.А. 
 

Розглянувши клопотання заступника директора Департаменту фінансів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Ю.Чобана щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Дякової А.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 фінансової 
системи Чернівецької області та з нагоди 50-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Дякову Анжелу 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 № 5/86 

 
10 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України Петихачного Л.М. (посмертно) 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході України Петихачного Л.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 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та 
ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) Петихачного Леоніда 
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 № 6/86 

 
10 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
операції Об’єднаних сил на Сході 
України Проданюка С.Г. (посмертно) 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в операції 
Об’єднаних сил на Сході України Проданюка С.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. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та 
ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити (посмертно) Проданюка Сергія 
Григоровича 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 № 7/86 

 
10 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» віце-президента 
Федерації футболу України, 
Заслуженого працівника фізичної 
культури та спорту України 
Орлецького В.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» віце-президента Федерації 
футболу України, Заслуженого працівника фізичної культури та спорту 
України Орлецького В.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 значний особистий внесок у реалізацію державної 

політики у сфері фізичної культури та спорту, популяризацію і 
розвиток футболу в Чернівецькій області, примноження 
спортивних традицій Буковини та з нагоди 60-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Орлецького Василя Григоровича 
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 № 8/86 

 
10 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» художнього керівника та 
диригента естрадно-духового оркестру 
«Буковина» Чернівецької обласної 
філармонії імені Дмитра Гнатюка, 
Заслуженого працівника культури 
України Новаковського Г.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» художнього керівника та 
диригента естрадно-духового оркестру «Буковина» Чернівецької обласної 
філармонії імені Дмитра Гнатюка, Заслуженого працівника культури України 
Новаковського 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 вагомі професійні досягнення, значний особистий 

внесок у розвиток військової музичної культури на Буковині, 
створення оркестру духових інструментів, та з нагоди 100-річчя 
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Новаковського Георгія Георгійовича 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 № 9/86 

 
10 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
Опришенського сільського голови 
Поповича М.К. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора Опришенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Білецького П.Г. (1977-1979) 
 

Розглянувши клопотання Опришенського сільського голови 
Поповича М.К. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора Опришенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білецького П.Г. (1977-1979) 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, вагомі професійні 

досягнення, значний особистий внесок у розвиток галузі освіти 
Глибоцького району, та з нагоди 85-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Білецького Пантелея Георгійовича 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 № 10/86 

 
10 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» генерального директора 
ТзОВ БФ «Чернівціжитлобуд», 
депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання Мороза В.В. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального директора ТзОВ 
БФ «Чернівціжитлобуд», депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Мороза 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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток будівельної 
галузі Чернівецької області, та з нагоди 100-річчя проголошення 
Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Мороза Володимира 
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 № 11/86 

 
10 січня 2019 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 приватного 
ПСП «Мамаївське», Заслуженого 
працівника сільського господарства 
України, Героя України Шведа Я.А. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора приватного ПСП 
«Мамаївське», Заслуженого працівника сільського господарства України, 
Героя України Шведа Я.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 зміцнення 
агропромислового комплексу та соціально-економічний розвиток 
Чернівецької області, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту 
Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Шведа Ярослава Антоновича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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