
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 87 

18 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 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 Ходана Ю.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання першого заступника голови Чернівецької обласної 
організації УСВА Козьми Г.Ф. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
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Кіцманської районної організації УСВА, начальника ОКУ «Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни» Кожухаря В.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії БДМУ Кузняк Н.Б. 
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» депутата Чернівецької міської ради V, VI та VII 
скликань Сорохан Л.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

5. Різне. 
 

1. 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 Ходана Ю.В. 

 
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) 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 Ходана Юрія 
Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

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 першого заступника 
голови Чернівецької обласної організації УСВА Козьми Г.Ф. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Кіцманської районної організації УСВА, 
начальника ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» 
Кожухаря 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 розвиток ветеранського руху, створення та 
становлення Чернівецької обласної організації Української Спілки 
ветеранів Афганістану, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки 
УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Кожухаря Василя Михайловича 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 директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії БДМУ Кузняк Н.Б. 

 
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 становлення та розвиток галузі охорони 
здоров’я Чернівецької області, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту 
Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Кузняк Наталію Богданівну 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 
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Поклітара Ростислава Івановича про клопотання директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача кафедри 
хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії БДМУ Кузняк Н.Б. 

 
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 територіальної громади міста 
Чернівців, та з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Сорохан Любов Григорівну 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 № 1/87 

 
18 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 Ходана Ю.В. 
 

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 Ходана Ю.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 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та 
ЗУНР рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Ходана Юрія 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 № 2/87 

 
18 січня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання першого 
заступника голови Чернівецької 
обласної організації УСВА Козьми Г.Ф. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» голови 
Кіцманської районної організації 
УСВА, начальника ОКУ 
«Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» Кожухаря В.М. 
 

Розглянувши клопотання першого заступника голови Чернівецької 
обласної організації УСВА Козьми Г.Ф. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 
Кіцманської районної організації УСВА, начальника ОКУ «Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни» Кожухаря 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 розвиток 
ветеранського руху, створення та становлення Чернівецької 
обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану, та 
з нагоди 100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Кожухаря Василя 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 № 3/87 

 
18 січня 2019 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання директора 
Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
завідувача кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої 
хірургії БДМУ Кузняк Н.Б. 
 

Розглянувши клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача кафедри хірургічної стоматології та щелепно-
лицевої хірургії БДМУ Кузняк Н.Б. 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 становлення та 
розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької області, та з нагоди 
100-річчя проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Кузняк Наталію Богданівну 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 № 4/87 

 
18 січня 2019р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької 
міської ради V, VI та VII скликань 
Сорохан Л.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради VII «За заслуги перед Буковиною» депутата Чернівецької 
міської ради V, VI та VII скликань Сорохан Л.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток 
територіальної громади міста Чернівців, та з нагоди 100-річчя 
проголошення Акту Злуки УНР та ЗУНР рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Сорохан 
Любов Григорівну Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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