
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 112 

08 жовтня 2019р.         м.Чернівці 
 
13.00 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 голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» ректора Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет», 
доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки 
України, Академіка Академії наук Вищої школи України Бойчука Т.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд подання ректора Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» Бойчука Т.М. 
на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України завідувача 
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кафедри медичної біології та генетики «Буковинського державного 
медичного університету» Булика Р.Є. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд подання ректора Вищого державного навчального закладу 

України «Буковинський державний медичний університет» Бойчука Т.М. 
на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України начальника 
навчального відділу з сектором моніторингу якості освіти та 
інформаційно-аналітичного забезпечення «Буковинського державного 
медичного університету» Ходоровського В.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про розгляд клопотання керівника громадського формування 

«Буковинська народна комендатура» Чернишова Д.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, матроса Корочука С.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України, старшого лейтенанта Басараби О.Т. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора медичного центру ТОВ «Базисмед» 
Самбольського О.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання голови Хотинської районної ради Т.Бринь щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» учасників бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України сержанта Мелещука О.С., сержанта Паращука 
О.С. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
  

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ректора Вищого державного 
навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет», доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки 
і техніки України, Академіка Академії наук Вищої школи України Бойчука 
Т.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) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих 
фахівців та з нагоди 75-річчя від дня заснування Вищого державного 
навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. нагородити Бойчука Тараса Миколайовича 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 подання ректора Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
Бойчука Т.М. на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України завідувача кафедри медичної біології та генетики «Буковинського 
державного медичного університету» Булика Р.Є. 

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. 
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2) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Булика Р.Є.». 

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 подання ректора Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет» 
Бойчука Т.М. на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України начальника навчального відділу з сектором моніторингу якості 
освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення «Буковинського 
державного медичного університету» Ходоровського В.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) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Ходоровського В.М.». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання керівника громадського формування 
«Буковинська народна комендатура» Чернишова Д.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, матроса Корочука С.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) Враховуючи вагомий особистий внесок в розбудову та захист 
територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та з 
нагоди Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Корочука Степана Михайловича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України, старшого лейтенанта Басараби О.Т. 

 
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) За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 
мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити старшого лейтенанта Басарабу Олександра Тарасовича 
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 Р.І. про клопотання заступника голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» директора медичного центру ТОВ «Базисмед» 
Самбольського О.О. 

 
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) За вагомий особистий внесок у збереження і зміцнення здоров’я 
захисників України, невтомну працю, турботу і професіоналізм, постійну 
безкоштовну допомогу учасникам бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України, та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити директора медичного центру ТОВ «Базисмед» Самбольського 
Олександра Олександровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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7. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання голови Хотинської районної ради Т.Бринь 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасників бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України сержанта Мелещука О.С., сержанта Паращука 
О.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) За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 
мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити сержанта Мелещука Олександра Сергійовича, та сержанта 
Паращука Олександра Сергійовича 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 № 1/112 

 
 08 жовтня 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» ректора Вищого 
державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний 
університет», доктора медичних наук, 
професора, Заслуженого діяча науки і 
техніки України, Академіка Академії наук 
Вищої школи України Бойчука Т.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» ректора 
Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет», доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча 
науки і техніки України, Академіка Академії наук Вищої школи України 
Бойчука Т.М., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.   За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців та 
з нагоди 75-річчя від дня заснування Вищого державного навчального закладу 
України «Буковинський державний медичний університет» рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Бойчука Тараса 
Миколайовича 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 № 2/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд подання ректора Вищого 
державного навчального закладу 
України «Буковинський державний 
медичний університет» Бойчука Т.М. 
на нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України завідувача 
кафедри медичної біології та генетики 
«Буковинського державного медичного 
університету» Булика Р.Є. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про подання ректора Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет» Бойчука Т.М. на нагородження Почесною грамотою Верховної 
Ради України завідувача кафедри медичної біології та генетики «Буковинського 
державного медичного університету» Булика Р.Є., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України Булика Р.Є.». 

 
 
 

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 № 3/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд подання ректора Вищого 
державного навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний 
університет» Бойчука Т.М. на нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради 
України начальника навчального відділу з 
сектором моніторингу якості освіти та 
інформаційно-аналітичного забезпечення 
«Буковинського державного медичного 
університету» Ходоровського В.М.  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про подання ректора Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет» Бойчука Т.М. на нагородження Почесною грамотою Верховної 
Ради України начальника навчального відділу з сектором моніторингу якості 
освіти та інформаційно-аналітичного забезпечення «Буковинського державного 
медичного університету» Ходоровського В.М., постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України Ходоровського В.М.». 

 
 
 

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 № 4/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання керівника 
громадського формування «Буковинська 
народна комендатура» Чернишова Д.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України, матроса Корочука С.М. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання керівника 
громадського формування «Буковинська народна комендатура» Чернишова 
Д.М щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції 
на Сході України, матроса Корочука С.М., постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1.   Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий особистий внесок в розбудову та захист 

територіальної цілісності України, активну громадянську позицію та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Корочука Степана Михайловича 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 № 5/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання заступника 
голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна 
О.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України, старшого лейтенанта 
Басараби О.Т. 
 

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 ГО «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових 
дій в антитерористичній операції на Сході України, старшого лейтенанта 
Басараби О.Т., постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
старшого лейтенанта Басарабу Олександра Тарасовича 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 № 6/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання заступника 
голови ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання учасників, ветеранів, 
інвалідів АТО та їх сімей» Ковтуна 
О.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора медичного центру ТОВ 
«Базисмед» Самбольського О.О. 
 

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 ГО «Чернівецьке обласне об’єднання учасників, ветеранів, інвалідів 
АТО та їх сімей» Ковтуна О.Г. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора 
медичного центру ТОВ «Базисмед» Самбольського О.О., постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За вагомий особистий внесок у збереження і зміцнення здоров’я 

захисників України, невтомну працю, турботу і професіоналізм, постійну 
безкоштовну допомогу учасникам бойових дій в антитерористичній операції на 
Сході України, та з нагоди Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити директора медичного 
центру ТОВ «Базисмед» Самбольського Олександра Олександровича 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 № 7/112 

 
08 жовтня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови 
Хотинської районної ради Т.Бринь 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасників бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України сержанта Мелещука О.С., 
сержанта Паращука О.С. 
  

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Хотинської районної ради Т.Бринь щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасників бойових 
дій в антитерористичній операції на Сході України сержанта Мелещука О.С., 
сержанта Паращука О.С., постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.     За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, та з нагоди Дня захисника України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
сержанта Мелещука Олександра Сергійовича та сержанта Паращука 
Олександра Сергійовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

  
 

 Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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