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Присутні:  
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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 звернення координатора проекту WikiInvestigation та 

Громадського Руху Чесно Ольги Обершт. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання Берегометського селищного голови 

Боднарюка С.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» члена виконавчого комітету 
Берегометської селищної ради Чернівецької області Стринади М.П. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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3. Про розгляд клопотання заступника директора Продюсерського центру 
«Магнат-Медіа» Бокатуро Н.О. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального 
продюсера та режисера Продюсерського центру «Магнат-Медіа» 
Скобуна С.С. 
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» прокурора Чернівецької області, державного 
радника юстиції 3 класу Соболя О.М. 
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 звернення координатора проекту 
WikiInvestigation та Громадського Руху Чесно Ольги Обершт. 

 
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) Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької обласної 
ради проаналізувати запропонований Ольгою Обершт проект рішення 
обласної ради на предмет відповідності Регламенту Чернівецької обласної 
ради VII скликання та чинному законодавству України. 

3) Надати постійній комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень відповідні висновки. 

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 Берегометського 
селищного голови Боднарюка С.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
члена виконавчого комітету Берегометської селищної ради Чернівецької 
області Стринади М.П. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 



3 
 

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 соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди 55-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Стринаду Миколу 
Петровича 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 заступника директора 
Продюсерського центру «Магнат-Медіа» Бокатуро Н.О. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» генерального продюсера та режисера 
Продюсерського центру «Магнат-Медіа» Скобуна С.С. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І., 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 творчу працю, активну громадянську позицію, 
високу професійну майстерність, значний особистий внесок у розвиток та 
популяризацію українського кінематографу, та з нагоди 5-ї річниці від дня 
заснування Продюсерського центру «Магнат-Медіа» рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Скобуна Сергія 
Сергійовича 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» прокурора 
Чернівецької області, державного радника юстиції 3 класу Соболя О.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. 



4 
 

2) Враховуючи вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий 
внесок у захист конституційних прав громадян та інтересів держави, 
забезпечення дотримання принципу верховенства права на території 
Чернівецької області та з нагоди дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Соболя Олега 
Миколайовича 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 № 1/94 

 
8 квітня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення координатора 
проекту WikiInvestigation та 
Громадського Руху Чесно 
Ольги Обершт 

 
Розглянувши звернення координатора проекту WikiInvestigation та 

Громадського Руху Чесно Ольги Обершт 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. Доручити юридичному відділу виконавчого апарату Чернівецької 

обласної ради проаналізувати запропонований Ольгою Обершт 
проект рішення обласної ради на предмет відповідності 
Регламенту Чернівецької обласної ради VII скликання та чинному 
законодавству України. 

3. Надати постійній комісії з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень відповідні висновки. 

 
 
 

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 № 2/94 

 
8 квітня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
Берегометського селищного голови 
Боднарюка С.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» члена виконавчого 
комітету Берегометської селищної 
ради Чернівецької області 
Стринади М.П. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
Берегометського селищного голови Боднарюка С.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора ПП «Сімбудсервіс», депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання Стринади М.П., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Чернівецької області, та з нагоди 55-річчя 
від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Стринаду Миколу 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 № 3/94 

 
8 квітня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
директора Продюсерського центру 
«Магнат-Медіа» Бокатуро Н.О. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
генерального продюсера та режисера 
Продюсерського центру «Магнат-
Медіа» Скобуна С.С. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
заступника директора Продюсерського центру «Магнат-Медіа» 
Бокатуро Н.О. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального продюсера та 
режисера Продюсерського центру «Магнат-Медіа» Скобуна С.С., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу працю, активну громадянську 

позицію, високу професійну майстерність, значний особистий 
внесок у розвиток та популяризацію українського кінематографу, 
та з нагоди 5-ї річниці від дня заснування Продюсерського центру 
«Магнат-Медіа» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Скобуна Сергія Сергійовича 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 № 4/94 

 
8 квітня 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» прокурора Чернівецької 
області, державного радника юстиції 
3 класу Соболя О.М. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» прокурора Чернівецької області, державного радника юстиції 3 
класу Соболя О.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомі результати у службовій діяльності, значний 

особистий внесок у захист конституційних прав громадян та 
інтересів держави, забезпечення дотримання принципу 
верховенства права на території Чернівецької області та з нагоди 
дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Соболя Олега Миколайовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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