
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 110 

26 вересня 2019р.         м.Чернівці 
 
11.00 каб. №248 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Городецький В.М. – заступник начальника відділу адміністративно-
територіальної реформи та децентралізації 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 заступника командира військової частини А2582 

підполковника Слюсарчука В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» командира 
військової частини А2582 полковника Кротова С.Ю. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання начальника управління молоді та спорту 

Чернівецької обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» майстра спорту СРСР з волейболу, суддю 
національної категорії Раци П.Г. 
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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 в.о. декана факультету педагогіки, психології та 

соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича професора Федірчик Т.Д щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Заслуженої артистки України Куліковської І.С. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про розгляд клопотання в.о. директора Департаменту агропромислового 

розвитку Бойчука Б.Т. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» в.о. голови 
Кіцманської районної державної адміністрації Косаря Ю.Д. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання військового комісара Чернівецького обласного 
військового комісаріату полковника В. Чурая щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника штабу-першого заступника командира військової 
частини А4267 підполковника Головатюка М.Б. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання командира військової частини А2308 полковника 
А. Ляски щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» начальника картографічного відділу 
військової частини А2308 підполковника Лялюка Т.Б. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання голови Острицької ОТГ Цуркана В.Г. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Годинівської сільської ради 
Герцаївського району 11-ти скликань Минзату М.І. 
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 клопотання т.в.о. голови Кіцманської районної адміністрації 

Косаря Ю.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» старшого сержанта, учасника 
бойових дій в зоні АТО, члена ГО «Кіцманський волонтерський центр 
допомоги Українській армії» Худоярова Р.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Про розгляд клопотання заступника голови Кіцманської районної ради 
Гулея І.С. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Іванковецького сільського голови 
Кіцманського району Добровольського О.Д. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

10. Про розгляд клопотання заступника голови Кіцманської районної ради 
Гулея І.С. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» голови Ставчанської об’єднаної 
територіальної громади Кіцманського району Тодоровича І.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання заступника командира військової частини 
А2582 підполковника Слюсарчука В.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
командира військової частини А2582 полковника Кротова С.Ю. 

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 вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
Української держави, самовідданість і високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити командира військової частини А2582 полковника Кротова 
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Сергія Юрійовича 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 Р.І. про клопотання начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» майстра спорту СРСР з волейболу, суддю 
національної категорії Раци П.Г. 

 
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 вагомий особистий внесок у розвиток волейболу України, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську 
діяльність та з нагоди 80-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Рацу Пантелея 
Георгійовича 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 Р.І. про клопотання в.о. декана факультету педагогіки, 
психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету 
імені Ю.Федьковича професора Федірчик Т.Д. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Заслуженої артистки України Куліковської І.С. 

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 творчу діяльність, високу професійну 
майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва 
Буковинського краю та з нагоди 20-річчя творчої діяльності рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Куліковську 
Ірину Степанівну Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання в.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку Бойчука Б.Т. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» в.о. 
голови Кіцманської районної державної адміністрації Косаря Ю.Д. «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
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) За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення та значний 
особистий внесок в зміцнення агропромислового комплексу Буковини та з 
нагоди проведення обласного агропромислового ярмарку «Буковинська 
осінь-2019» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. нагородити Косаря Юрія 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 військового комісара 
Чернівецького обласного військового комісаріату полковника В. Чурая 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» начальника штабу-першого заступника 
командира військової частини А4267 підполковника Головатюка М.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 вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
Української держави, самовідданість і високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити начальника штабу-першого заступника командира військової 
частини А4267 підполковника Головатюка Миколу Борисовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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6. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання командира військової частини А2308 
полковника А. Ляски щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
картографічного відділу військової частини А2308 підполковника Лялюка 
Т.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 вагомий особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
Української держави, самовідданість і високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити начальника картографічного відділу військової частини А2308 
підполковника Лялюка Тараса Богдановича 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 Р.І. про клопотання голови Острицької ОТГ Цуркана В.Г. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Годинівської сільської ради 
Герцаївського району 11-ти скликань Минзату М.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, активну громадянську позицію, 
значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Годинівка Герцаївського району та з нагоди 70-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Минзату Миколу Ілліча 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 Р.І. про клопотання т.в.о. голови Кіцманської районної 
адміністрації Косаря Ю.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою 
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Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» старшого 
сержанта, учасника бойових дій в зоні АТО, члена ГО «Кіцманський 
волонтерський центр допомоги Українській армії» Худоярова Р.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) За мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, активну благодійну і громадську 
діяльність, зміцнення обороноздатності та безпеки України та з нагоди Дня 
захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Худоярова Рустама Мадіяровича 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 Р.І. про клопотання заступника голови Кіцманської районної 
ради Гулея І.С. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Іванковецького сільського 
голови Кіцманського району Добровольського О.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 багаторічну сумлінну працю, активну громадянську позицію, 
значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Іванківці Кіцманського району та з нагоди проведення обласного 
агропромислового ярмарку «Буковинська осінь-2019» рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Добровольського Олексія Денисовича 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 Р.І. про клопотання заступника голови Кіцманської районної 
ради Гулея І.С. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Ставчанської 
об’єднаної територіальної громади Кіцманського району Тодоровича І.І.  

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 



8 
 

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, активну громадянську позицію, 
значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Ставчани Кіцманського району та з нагоди проведення обласного 
агропромислового ярмарку «Буковинська осінь-2019» рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Тодоровича 
Івана Івановича 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 № 1/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
командира військової частини А2582 
підполковника Слюсарчука В.М. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
командира військової частини А2582 
полковника Кротова С.Ю.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
заступника командира військової частини А2582 підполковника Слюсарчука 
В.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» командира військової частини А2582 
полковника Кротова С.Ю., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий особистий внесок у зміцнення 

обороноздатності Української держави, самовідданість і високий 
професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків  та з нагоди Дня 
захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити командира військової частини А2582 полковника 
Кротова Сергія Юрійовича 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 № 2/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації Вітовського Б.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради  
«За заслуги перед Буковиною»  
майстра спорту СРСР з волейболу, 
суддю національної категорії  
Раци П.Г. 
 
 

Розглянувши клопотання начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької обласної державної адміністрації Вітовського Б.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» майстра спорту СРСР з волейболу, суддю національної 
категорії Раци П.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 вагомий особистий внесок у розвиток волейболу 

України, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
громадську діяльність та з нагоди 80-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Рацу Пантелея 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 № 3/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  в.о. декана 
факультету педагогіки, психології та 
соціальної роботи Чернівецького 
національного університету імені 
Ю.Федьковича професора Федірчик 
Т.Д. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
Заслуженої артистки України 
Куліковської І.С. 
 

 Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
в.о. декана факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 
Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича професора 
Федірчик Т.Д щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженої артистки України 
Куліковської І.С., постійна комісія 

 
  

ВИРІШИЛА: 
 

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

майстерність, значний особистий внесок у розвиток культури та мистецтва 
Буковинського краю та з нагоди 20-річчя творчої діяльності рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Куліковську 
Ірину Степанівну 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 № 4/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання в.о. 
директора Департаменту 
агропромислового розвитку Бойчука 
Б.Т. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
в.о. голови Кіцманської районної 
державної адміністрації Косаря Ю.Д.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
в.о. директора Департаменту агропромислового розвитку Бойчука Б.Т. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» в.о. голови Кіцманської районної державної адміністрації 
Косаря Ю.Д. постійна комісія 

  
 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові досягнення та 

значний особистий внесок в зміцнення агропромислового комплексу 
Буковини та з нагоди проведення обласного агропромислового ярмарку 
«Буковинська осінь-2019» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Косаря Юрія 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 № 5/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання військового 
комісара Чернівецького обласного 
військового комісаріату полковника 
В. Чурая щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника штабу-
першого заступника командира 
військової частини А4267 
підполковника Головатюка М.Б. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
військового комісара Чернівецького обласного військового комісаріату 
полковника В. Чурая щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника штабу-першого 
заступника командира військової частини А4267 підполковника Головатюка 
М.Б., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий особистий внесок у зміцнення 

обороноздатності Української держави, самовідданість і високий 
професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня 
захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити начальника штабу-першого заступника командира 
військової частини А4267 підполковника Головатюка Миколу Борисовича 
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 № 6/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання командира 
військової частини А2308 
полковника А. Ляски щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради  
«За заслуги перед Буковиною» 
начальника картографічного відділу 
військової частини А2308 
підполковника Лялюка Т.Б. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
командира військової частини А2308 полковника А. Ляски щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» начальника картографічного відділу військової частини 
А2308 підполковника Лялюка Т.Б., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий особистий внесок у зміцнення 

обороноздатності Української держави, самовідданість і високий 
професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня 
захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити начальника картографічного відділу військової 
частини А2308 підполковника Лялюка Тараса Богдановича 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 № 7/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Острицької ОТГ Цуркана В.Г. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата 
Годинівської сільської ради 
Герцаївського району 11-ти 
скликань Минзату М.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 Острицької ОТГ Цуркана В.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
депутата Годинівської сільської ради Герцаївського району 11-ти скликань 
Минзату М.І., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

позицію, значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Годинівка Герцаївського району та з нагоди 70-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Минзату Миколу Ілліча Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 8/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання т.в.о. голови 
Кіцманської районної адміністрації 
Косаря Ю.Д. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» старшого сержанта, 
учасника бойових дій в зоні АТО, 
члена ГО «Кіцманський 
волонтерський центр допомоги 
Українській армії» Худоярова Р.М. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
т.в.о. голови Кіцманської районної адміністрації Косаря Ю.Д. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» старшого сержанта, учасника бойових дій в зоні АТО, 
члена ГО «Кіцманський волонтерський центр допомоги Українській армії» 
Худоярова Р.М., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного 

суверенітету й територіальної цілісності України, активну благодійну і 
громадську діяльність, зміцнення обороноздатності та безпеки України та з 
нагоди Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Худоярова Рустама Мадіяровича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 9/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
голови Кіцманської районної ради 
Гулея І.С. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Іванковецького 
сільського голови Кіцманського 
району  Добровольського О.Д. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
заступника голови Кіцманської районної ради Гулея І.С. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Іванковецького сільського голови Кіцманського району 
Добровольського О.Д., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

позицію, значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Іванківці Кіцманського району та з нагоди проведення обласного 
агропромислового ярмарку «Буковинська осінь-2019» рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Добровольського 
Олексія Денисовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 
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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 10/110 

 
26 вересня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
голови Кіцманської районної ради 
Гулея І.С. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Ставчанської 
сільської об’єднаної територіальної 
громади  Кіцманського району  
Тодоровича І.І.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
заступника голови Кіцманської районної ради Гулея І.С. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Ставчанської об’єднаної територіальної громади 
Кіцманського району Тодоровича І.І., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

позицію, значний особистий внесок у розвиток територіальної громади села 
Ставчани Кіцманського району та з нагоди проведення обласного 
агропромислового ярмарку «Буковинська осінь-2019» рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Тодоровича Івана 
Івановича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 
Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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