
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 101 

11 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 головного лікаря ОКУ «Обласна дитяча клінічна 

лікарня» Чепіля М.І. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача 
відділення кардіоревмогематології ОКУ «Обласна дитяча клінічна 
лікарня» Гнатюка М.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання заступника голови ЧОГО «Асоціація медичних 

сестер» Петрикіної Г.О. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
головного лікаря з медсестринства ОКУ «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня», голови ЧОГО «Асоціація медичних сестер» Рошки В.М. 
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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 завідувача сектору з основних напрямків 

діяльності Центру культури «Вернісаж» Сорокоумова І.А. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора КБУ «Центр культури «Вернісаж» 
Куваєвої Л.І. 
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» Почесного консула Австрії в Чернівцях 
Осачука С.Д. 
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» лікаря-нейрохірурга хірургічного відділення 
КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня» Рошки А.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання завідувача відділу організації і трансфузіологічної 
допомоги КУ «Чернівецький обласний центр служби крові» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» головного лікаря КУ «Чернівецький обласний 
центр крові» Каланчі А.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. 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» керівника обласного центру планування сім’ї та 
репродукції людини Чернівецького обласного медичного діагностичного 
центру Марфіної Я.А. 
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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» директора КНП «Глибоцька центральна 
районна лікарня», депутата Чернівецької обласної ради XXII, XXIII, XXIV 
(IV) та VI скликань Шкробанця І.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Йорданештського сільського голови 
Глибоцького району Лютика Г.Ф. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

10. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

11. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про клопотання головного лікаря ОКУ 
«Обласна дитяча клінічна лікарня» Чепіля М.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідувача відділення кардіоревмогематології ОКУ «Обласна 
дитяча клінічна лікарня» Гнатюка М.Г. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., 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 галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Гнатюка 
Михайла Георгійовича 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 заступника голови ЧОГО 
«Асоціація медичних сестер» Петрикіної Г.О. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника головного лікаря з медсестринства ОКУ 
«Чернівецька обласна клінічна лікарня», голови ЧОГО «Асоціація 
медичних сестер» Рошки В.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) 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 Рошку 
Віоріку Миколаївну 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 завідувача сектору з 
основних напрямків діяльності Центру культури «Вернісаж» 
Сорокоумова І.А. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора КБУ «Центр 
культури «Вернісаж» Куваєвої Л.І. 

 
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. 
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2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 
особисті заслуги на ниві популяризації національного образотворчого 
мистецтва та з нагоди 55-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Куваєву Ларису 
Іллівну 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» Почесного 
консула Австрії в Чернівцях Осачука С.Д. 

 
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 діяльність, високий професіоналізм, 
значний особистий внесок у зміцнення та розбудову дружніх відносин між 
Чернівецькою областю і Австрійською Республікою, та з нагоди Дня 
Конституції України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Осачука Сергія Дмитровича 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» лікаря-
нейрохірурга хірургічного відділення КМУ «Міська дитяча клінічна 
лікарня» Рошки А.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 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 Рошку Аурела 
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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 завідувача відділу 
організації і трансфузіологічної допомоги КУ «Чернівецький обласний 
центр служби крові» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
лікаря КУ «Чернівецький обласний центр крові» Каланчі А.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) 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 Каланчу 
Анжеліку Володимирівну 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 директора Департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації 
О.Андрієць щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» керівника обласного центру 
планування сім’ї та репродукції людини Чернівецького обласного 
медичного діагностичного центру Марфіної Я.А. 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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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» директора КНП 
«Глибоцька центральна районна лікарня», депутата Чернівецької обласної 
ради XXII, XXIII, XXIV (IV) та VI скликань Шкробанця І.В. 

 
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 галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Шкобанця 
Івана Васильовича 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 голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Йорданештського сільського голови Глибоцького району Лютика Г.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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
активну громадянську позицію, значний особистий внесок у соціально-
економічний розвиток Глибоцького району, та з нагоди 55-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Лютика Георгія Флоровича 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 проект рішення обласної ради «Про 
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інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
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) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади». 

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 проект рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради». 

 
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) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

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 № 1/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання головного 
лікаря ОКУ «Обласна дитяча 
клінічна лікарня» Чепіля М.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
завідувача відділення 
кардіоревмогематології ОКУ 
«Обласна дитяча клінічна лікарня» 
Гнатюка М.Г. 

 
Розглянувши клопотання головного лікаря ОКУ «Обласна дитяча 

клінічна лікарня» Чепіля М.І. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача 
відділення кардіоревмогематології ОКУ «Обласна дитяча клінічна лікарня» 
Гнатюка М.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 галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Гнатюка Михайла 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 № 2/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
голови ЧОГО «Асоціація медичних 
сестер» Петрикіної Г.О. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
заступника головного лікаря з 
медсестринства ОКУ «Чернівецька 
обласна клінічна лікарня», голови 
ЧОГО «Асоціація медичних сестер» 
Рошки В.М. 

 
Розглянувши клопотання заступника голови ЧОГО «Асоціація 

медичних сестер» Петрикіної Г.О. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
головного лікаря з медсестринства ОКУ «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня», голови ЧОГО «Асоціація медичних сестер» Рошки 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 галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Рошку Віоріку 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 № 3/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання завідувача 
сектору з основних напрямків 
діяльності Центру культури 
«Вернісаж» Сорокоумова І.А. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора 
КБУ «Центр культури «Вернісаж» 
Куваєвої Л.І. 

 
Розглянувши клопотання завідувача сектору з основних напрямків 

діяльності Центру культури «Вернісаж» Сорокоумова І.А. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора КБУ «Центр культури «Вернісаж» 
Куваєвої Л.І. 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, значні особисті заслуги на ниві популяризації 
національного образотворчого мистецтва та з нагоди 55-річчя від 
дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Куваєву Ларису Іллівну 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 № 4/101 

 
11 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» Почесного консула 
Республіки Австрія в Чернівцях 
Осачука С.Д. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Почесного консула Республіки 
Австрія в Чернівцях Осачука С.Д. 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 діяльність, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок у зміцнення та 
розбудову дружніх відносин між Чернівецькою областю і 
Австрійською Республікою, та з нагоди Дня Конституції України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Осачука Сергія Дмитровича 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 № 5/101 

 
11 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» лікаря-нейрохірурга 
хірургічного відділення КМУ 
«Міська дитяча клінічна лікарня», 
депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання Рошки А.І. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» лікаря-нейрохірурга 
хірургічного відділення КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня», депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Рошки А.І. 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 галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Рошку Аурела 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 № 6/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання завідувача 
відділу організації і 
трансфузіологічної допомоги КУ 
«Чернівецький обласний центр 
служби крові» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного лікаря КУ 
«Чернівецький обласний центр 
крові» Каланчі А.В. 

 
Розглянувши клопотання завідувача відділу організації і 

трансфузіологічної допомоги КУ «Чернівецький обласний центр служби 
крові» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» головного лікаря КУ «Чернівецький обласний 
центр крові» Каланчі А.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 галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Каланчу Анжеліку Володимирівну 
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 № 7/101 

 
11 червня 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» керівника 
обласного центру планування сім’ї та 
репродукції людини Чернівецького 
обласного медичного діагностичного 
центру Марфіної Я.А. 

 
Розглянувши клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 

Чернівецької обласної державної адміністрації О.Андрієць щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» керівника обласного центру планування сім’ї та 
репродукції людини Чернівецького обласного медичного діагностичного 
центру Марфіної 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 розвиток галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Марфіну Яну Антонівну 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 № 8/101 

 
11 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» директора КНП 
«Глибоцька центральна районна 
лікарня», депутата Чернівецької 
обласної ради XXII, XXIII, XXIV (IV) 
та VI скликань Шкробанця І.В. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора КНП «Глибоцька 
центральна районна лікарня», депутата Чернівецької обласної ради XXII, 
XXIII, XXIV (IV) та VI скликань Шкробанця І.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 галузі 
охорони здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Шкобанця Івана 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 № 9/101 

 
11 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» Йорданештського 
сільського голови Глибоцького 
району Лютика Г.Ф. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Йорданештського сільського 
голови Глибоцького району Лютика Г.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, активну громадянську позицію, значний 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Глибоцького 
району, та з нагоди 55-річчя від дня народження рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Лютика Георгія 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 № 10/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади». 

 
 
 

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 № 11/101 

 
11 червня 2019 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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