
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 97 

13 травня 2019 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
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: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови ГО «Брама Карпат» М.Стринади щодо 

нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Вижницької міської ради об’єднаної 
територіальної громади VIII скликання Акришори О.П. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання голови підрозділу «Заставнівська волонтерська 

сотня» М.М’якоти щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника голови 
Заставнівської районної ради, депутата Заставнівської районної ради ІІІ та 
IV скликань, депутата Чернівецької обласної ради IV та V скликань 
Мельника В.М. 
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Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд подання голови комісії з реорганізації, головного лікаря КМУ 

«Міська дитяча клінічна лікарня» Строжука С.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікаря-уролога дитячого хірургічного відділення КМУ 
«Міська дитяча клінічна лікарня», кандидата медичних наук, Заслуженого 
лікаря України Іринчина А.В. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови 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» голови ГО «Земляцтво буковинців в м. Києві 
«Буковина» Цибуха В.І. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови 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» знаного українського футболіста, члена 
Національної збірної України з футболу (1993-2006) Гусіна А.Л. 
(посмертно). 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Різне. 
 
1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови ГО 
«Брама Карпат» М.Стринади щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Вижницької міської ради об’єднаної територіальної громади VIII 
скликання Акришори О.П. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
Вижницького району, та з нагоди 65-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Акришору Олену Порфірівну Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
підрозділу «Заставнівська волонтерська сотня» М.М’якоти щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника голови Заставнівської районної 
ради, депутата Заставнівської районної ради ІІІ та IV скликань, депутата 
Чернівецької обласної ради IV та V скликань Мельника В.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької 
області, та з нагоди 60-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Мельника Василя 
Миколайовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про подання голови комісії з 
реорганізації, головного лікаря КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» 
Строжука С.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікаря-уролога дитячого 
хірургічного відділення КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня», кандидата 
медичних наук, Заслуженого лікаря України Іринчина А.В. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Іринчина 
Андрія Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови ГО «Земляцтво буковинців в м. Києві «Буковина» Цибуха В.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи активну громадську діяльність, значний особистий внесок у 
справу зміцнення культурних, гуманітарних та духовних зв’язків між 
громадами Чернівецької області і міста Києва та з нагоди 20-ї річниці від 
дня створення Земляцтва буковинців в м. Києві «Буковина» рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Цибуха 
Валерія Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
знаного українського футболіста, члена Національної збірної України з 
футболу (1993-2006) Гусіна А.Л. (посмертно). 

 
Виступили: Мартинюк Т.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Крохмаля В.Д. взяти до відома. 



5 
 

2) Враховуючи значний особистий внесок у реалізацію державної політики у 
сфері фізичної культури та спорту, популяризацію та розвиток футболу в 
Україні, та з нагоди 54-го традиційного свята виходу на полонини 
«Полонинська ватра» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Гусіна Андрія Леонідовича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
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 № 1/97 

 
13 травня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
ГО «Брама Карпат» М.Стринади 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
депутата Вижницької міської ради 
об’єднаної територіальної громади 
VIII скликання Акришори О.П. 

 
Розглянувши клопотання голови ГО «Брама Карпат» М.Стринади щодо 

нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» депутата Вижницької міської ради об’єднаної 
територіальної громади VIII скликання Акришори О.П. та обговоривши 
інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 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 Вижницького району, та з нагоди 65-річчя 
від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Акришору Олену Порфірівну 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/97 

 
13 травня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
підрозділу «Заставнівська 
волонтерська сотня» М.М’якоти 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Заставнівської 
районної ради, депутата 
Заставнівської районної ради ІІІ та 
IV скликань, депутата Чернівецької 
обласної ради IV та V скликань 
Мельника В.М. 

 
Розглянувши клопотання голови підрозділу «Заставнівська 

волонтерська сотня» М.М’якоти щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника голови 
Заставнівської районної ради, депутата Заставнівської районної ради ІІІ та IV 
скликань, депутата Чернівецької обласної ради IV та V скликань 
Мельника В.М. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника 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 60-річчя 
від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Мельника Василя Миколайовича 



Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/97 

 
13 травня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд подання голови комісії з 
реорганізації, головного лікаря КМУ 
«Міська дитяча клінічна лікарня» 
Строжука С.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікаря-уролога 
дитячого хірургічного відділення 
КМУ «Міська дитяча клінічна 
лікарня», кандидата медичних наук, 
Заслуженого лікаря України 
Іринчина А.В. 

 
Розглянувши подання голови комісії з реорганізації, головного лікаря 

КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» Строжука С.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікаря-уролога дитячого хірургічного відділення КМУ «Міська 
дитяча клінічна лікарня», кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря 
України Іринчина А.В. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича – заступника 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 Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 



Мунтяну І.М. нагородити Іринчина Андрія Васильовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/97 

 
13 травня 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» голови ГО «Земляцтво 
буковинців в м. Києві «Буковина» 
Цибуха В.І. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови ГО «Земляцтво 
буковинців в м. Києві «Буковина» Цибуха В.І. та обговоривши інформацію 
Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 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 діяльність, значний особистий 

внесок у справу зміцнення культурних, гуманітарних та духовних 
зв’язків між громадами Чернівецької області і міста Києва та з 
нагоди 20-ї річниці від дня створення Земляцтва буковинців в м. 
Києві «Буковина» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Цибуха Валерія Івановича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/97 

 
13 травня 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» знаного українського 
футболіста, члена Національної 
збірної України з футболу (1993-2006) 
Гусіна А.Л. (посмертно). 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» знаного українського 
футболіста, семиразового чемпіона України, члена Національної збірної 
України з футболу (1993-2006), старшого тренера ФК «Динамо-2» Гусіна 
А.Л. та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – 
заступника 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 та 
розвиток футболу в Україні, та з нагоди 54-го традиційного свята 
виходу на полонини «Полонинська ватра» рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Гусіна 
Андрія Леонідовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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