
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 100 

04 червня 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 генерального директора ОКУ «Чернівецька 

обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» Макара Л.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» професора Львівської Національної музичної 
Академії ім. Миколи Лисенка, Народного артиста України Ончула П.Є. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання начальника ОКУ «Чернівецький обласний 

госпіталь ветеранів війни» Кожухаря В.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника начальника ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів 
війни» з організаційно-методичної роботи Шипота А.В. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» головного редактора газети «Зоріле Буковіней» 
Томи М.К. 
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» головного редактора інтернет-видання 
«BukNews» Чорнея Ю.І. 
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» Заслуженого журналіста України, члена 
Чернівецької обласної організації НСЖУ Палійчука Миколу-Богдана 
Івановича. 
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» головного редактора газети «Версії», 
Заслуженого журналіста України Чередарик Л.Ф. 
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» заступника головного редактора газети «Версії» 
Антонюк М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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8. Про розгляд подання голови профспілки атестованих працівників ГУНП в 
Чернівецькій області Докаша М.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
генерала поліції ІІІ рангу, начальника ГУНП в Чернівецькій області 
Дмитрієва А.А. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Різне. 
 
1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання генерального директора 
ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра Гнатюка» 
Макара Л.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» професора Львівської 
Національної музичної Академії ім. Миколи Лисенка, Народного артиста 
України Ончула П.Є. 

 
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) Враховуючи багаторічну творчу працю, високу професійну майстерність, 
значний особистий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, 
та з нагоди Дня Конституції України рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Ончула Петра Єпіфановича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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 начальника ОКУ 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» Кожухаря В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника начальника ОКУ «Чернівецький 
обласний госпіталь ветеранів війни» з організаційно-методичної роботи 
Шипота А.В. 

 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я 
Чернівецької області, та з нагоди Дня медичного працівника 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Шипота Ауреліана ВасильовичаПочесною 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 голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
редактора газети «Зоріле Буковіней» Томи М.К. 

 
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 високий професіоналізм, значний особистий внесок у 
популяризацію етнокультурної багатоманітності та розвиток медіа-
середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Тому Миколу 
Костянтиновича 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» головного 
редактора інтернет-видання «BukNews» Чорнея Ю.І. 

 
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 високий професіоналізм, значний особистий внесок у 
розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
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нагородити Чорнея Юрія Ілліча 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» Заслуженого 
журналіста України, члена Чернівецької обласної організації НСЖУ 
Палійчука Миколу-Богдана Івановича. 

 
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 високий професіоналізм, значний особистий внесок у 
розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Палійчука Миколу-Богдана Івановича 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» головного 
редактора газети «Версії», Заслуженого журналіста України 
Чередарик Л.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 високий професіоналізм, значний особистий внесок у 
розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чередарик Людмилу Флорівну 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 
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Поклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
головного редактора газети «Версії» Антонюк М.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 високий професіоналізм, значний особистий внесок у 
розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Антонюк Маріанну Миколаївну 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 подання голови профспілки 
атестованих працівників ГУНП в Чернівецькій області Докаша М.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» генерала поліції ІІІ рангу, начальника ГУНП в 
Чернівецькій області Дмитрієва 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 вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий 
внесок у зміцнення безпеки і забезпечення охорони правопорядку в 
Чернівецькій області, та з нагоди Дня Національної поліції України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Дмитрієва Анатолія Анатолійовича 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 № 1/100 

 
4 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
генерального директора ОКУ 
«Чернівецька обласна філармонія 
імені Дмитра Гнатюка» Макара Л.М. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
професора Львівської Національної 
музичної Академії ім. Миколи 
Лисенка, Народного артиста України 
Ончула П.Є. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
генерального директора ОКУ «Чернівецька обласна філармонія імені Дмитра 
Гнатюка» Макара Л.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» професора 
Львівської Національної музичної Академії ім. Миколи Лисенка, Народного 
артиста України Ончула П.Є., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу працю, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток національного 
музичного мистецтва, та з нагоди Дня Конституції України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Ончула Петра Єпіфановича 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 № 2/100 

 
4 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
ОКУ «Чернівецький обласний 
госпіталь ветеранів війни» Кожухаря 
В.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника начальника ОКУ 
«Чернівецький обласний госпіталь 
ветеранів війни» з організаційно-
методичної роботи Шипота А.В. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
начальника ОКУ «Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» 
Кожухаря В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника начальника ОКУ 
«Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни» з організаційно-
методичної роботи Шипота А.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток системи 
охорони здоров’я Чернівецької області, та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Шипота Ауреліана 
ВасильовичаПочесною 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 № 3/100 

 
4 червня 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» головного редактора 
газети «Зоріле Буковіней» Томи М.К. 

 
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» головного редактора газети «Зоріле Буковіней» Томи М.К., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи високий професіоналізм, значний особистий внесок у 

популяризацію етнокультурної багатоманітності та розвиток 
медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Тому Миколу Костянтиновича 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 № 4/100 

 
4 червня 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» головного редактора 
інтернет-видання «BukNews» 
Чорнея Ю.І. 

 
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» головного редактора інтернет-видання «BukNews» Чорнея Ю.І., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи високий професіоналізм, значний особистий внесок у 

розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чорнея Юрія Ілліча 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 № 5/100 

 
4 червня 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» Заслуженого журналіста 
України, члена Чернівецької 
обласної організації НСЖУ 
Палійчука Миколу-Богдана 
Івановича 

 
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» Заслуженого журналіста України, члена Чернівецької обласної 
організації НСЖУ Палійчука Миколу-Богдана Івановича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи високий професіоналізм, значний особистий внесок у 

розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Палійчука Миколу-Богдана Івановича 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 № 6/100 

 
4 червня 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» головного редактора 
газети «Версії», Заслуженого 
журналіста України Чередарик Л.Ф. 

 
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» головного редактора газети «Версії», Заслуженого журналіста 
України Чередарик Л.Ф., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи високий професіоналізм, значний особистий внесок у 

розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Чередарик Людмилу Флорівну 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 № 7/100 

 
4 червня 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» заступника головного 
редактора газети «Версії» 
Антонюк М.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» заступника головного редактора газети «Версії» Антонюк М.М., 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи високий професіоналізм, значний особистий внесок у 

розвиток медіа-середовища Буковини, та з нагоди Дня журналіста 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Антонюк Маріанну Миколаївну 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 № 8/100 

 
4 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд подання голови 
профспілки атестованих працівників 
ГУНП в Чернівецькій області 
Докаша М.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» генерала поліції ІІІ 
рангу, начальника ГУНП в 
Чернівецькій області Дмитрієва А.А. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про подання 
голови профспілки атестованих працівників ГУНП в Чернівецькій області 
Докаша М.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» генерала поліції ІІІ рангу, начальника 
ГУНП в Чернівецькій області Дмитрієва А.А., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у зміцнення безпеки і забезпечення охорони 
правопорядку в Чернівецькій області, та з нагоди Дня 
Національної поліції України рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Дмитрієва Анатолія 
Анатолійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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