
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 115 

25 жовтня 2019 р.                   м.Чернівці 
 
11.00 каб. №308 
 
Присутні: 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Кошурба Н.І. – начальник відділу адміністративно-територіальної реформи та 
децентралізації виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
 
Слухали: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради 

Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» директора комунального закладу 
«Оршівський дитячий будинок санаторного типу» Танасійчук О.Т. 

Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання голови Вижницької районної ради 

Андрюка М.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» голови Вижницької міської ради 
об’єднаної територіальної громади, депутата Чернівецької обласної ради ХХІІІ, 
ХХІV (IV) скликань Чепіля О.Г. 
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Інформує:: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання начальника Служби автомобільних доріг у 

Чернівецькій області Гаха І.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника відділу 
експлуатаційного утримання доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього 
руху Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаврилова В.Г. 

Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання начальника Служби автомобільних доріг у 
Чернівецькій області Гаха І.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
начальника – начальника фінансово-економічного відділу Служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області Пую О.І. 

Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
5. Про розгляд клопотання директора дочірнього підприємства 

«Чернівецький облавтодор» Мицьки В.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
інженера дочірнього підприємства «Чернівецький облавтодор» Голюка М.В. 

 Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови 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» менеджера філіалу Українського 
Федерального Кредитного Союзу в м. Портленд (США) Москаля О.І. 

Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
1. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 

Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Чернівецької обласної 
ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора комунального закладу 
«Оршівський дитячий будинок санаторного типу» Танасійчук О.Т. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За багаторічну творчу працю, високу фахову майстерність, 
організаторські здібності, значний особистий внесок у виховання 
підростаючого покоління та з нагоди 101-ї річниці Буковинського Віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Танасійчук Ольгу Тарасівну Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

2. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Вижницької районної 
ради Андрюка М.І. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови Вижницької міської ради 
об’єднаної територіальної громади, депутата Чернівецької обласної ради ХХІІІ, 
ХХІV (IV) скликань Чепіля О.Г. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, активну громадянську 
позицію, значний особистий внесок у розвиток територіальної громади міста 
Вижниця та з 65-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Чепіля Олексія Георгійовича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

3. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання начальника Служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» начальника відділу експлуатаційного утримання доріг, штучних 
споруд та безпеки дорожнього руху Служби автомобільних доріг у 
Чернівецькій області Гаврилова В.Г. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області та з нагоди 
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Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Гаврилова Валентина Григоровича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

4. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання начальника Служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника начальника – начальника фінансово-економічного 
відділу Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області Пую О.І. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області та з нагоди 
Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Пую Олександра Івановича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

5. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання директора дочірнього 
підприємства «Чернівецький облавтодор» Мицьки В.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного інженера дочірнього підприємства «Чернівецький 
облавтодор» Голюка М.В. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області та з нагоди 
Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Голюка Миколу Васильовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

6. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Крохмаля В.Д. про клопотання голови Чернівецької обласної 
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ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  менеджера філіалу Українського 
Федерального Кредитного Союзу в м.Портленд (Орегон, США) Москаля О.І. 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 

1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля В.Д. взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для 
територіальних громад сіл, селищ та міст Чернівецької області, зміцнення 
зв’язків буковинської громади з українською діаспорою та з нагоди 101-ї 
річниці Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Москаля Олександра Ілліча Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

ВИСНОВОК № 1/115 
 
25 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»  директора КЗ 
«Оршівський дитячий будинок 
санаторного типу» Танасійчук 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 
голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною»  директора комунального закладу «Оршівський дитячий 
будинок санаторного типу» Танасійчук О.Т., постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну творчу працю, високу фахову майстерність, 

організаторські здібності, значний особистий внесок у виховання 
підростаючого покоління та з нагоди 101-ї річниці Буковинського Віча 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Танасійчук Ольгу Тарасівну 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 № 2/115 

 
25 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови  
Вижницької районної ради Андрюка 
М.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови Вижницької міської  ради 
об’єднаної територіальної громади  
Чепіля О.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича  – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
клопотання голови Вижницької районної ради Андрюка М.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Вижницької міської ради об’єднаної 
територіальної громади, депутата Чернівецької обласної ради ХХІІІ, ХХІV 
(IV) скликань Чепіля О.Г., 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 міста 
Вижниця та з 65-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Чепіля Олексія 
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 № 3/115 
 
25 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
начальника Служби автомобільних 
доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника відділу експлуатаційного 
утримання доріг САД у Чернівецькій 
області Гаврилова В.Г.   
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича  – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
клопотання начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області 
Гаха І.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» начальника відділу експлуатаційного 
утримання доріг, штучних споруд та безпеки дорожнього руху Служби 
автомобільних доріг у Чернівецькій області Гаврилова В.Г., постійна комісія 

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

вагомий особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області 
та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Гаврилова Валентина 
Григоровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 
 
 
Заступник голови постійної комісії В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

ВИСНОВОК № 4/115 
 
25 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
начальника Служби автомобільних 
доріг у Чернівецькій області Гаха І.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника начальника – 
начальника фінансово-економічного 
відділу САД у Чернівецькій області 
Пую О.І.   
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича  – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
клопотання начальника Служби автомобільних доріг у Чернівецькій області 
Гаха І.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» заступника начальника – начальника 
фінансово-економічного відділу  Служби автомобільних доріг у Чернівецькій 
області Пую О.І., постійна комісія 

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

вагомий особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області 
та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Пую Олександра 
Івановича  Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 
 
 
Заступник голови постійної комісії В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

ВИСНОВОК № 5/115 
 
25 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
директора ДП «Чернівецький 
облавтодор» Мицьки В.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» головного 
інженера ДП «Чернівецький 
облавтодор» Голюка М.В.   
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича  – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
клопотання директора дочірнього підприємства «Чернівецький облавтодор» 
Мицьки В.І.  щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» головного інженера дочірнього 
підприємства «Чернівецький облавтодор» Голюка М.В., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

вагомий особистий внесок у розвиток дорожньої галузі Чернівецької області 
та з нагоди Дня автомобіліста і дорожника рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Голюка Миколу 
Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

ВИСНОВОК № 6/115 
 
25 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»  
менеджера філіалу Українського 
Федерального Кредитного Союзу в м. 
Портленд (США) Москаля О.І. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 
Дмитровича  – заступника  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»  менеджера філіалу Українського Федерального 
Кредитного Союзу в м.Портленд (Орегон, США) Москаля О.І., постійна 
комісія 

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

особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для 
територіальних громад сіл, селищ та міст Чернівецької області, зміцнення 
зв’язків буковинської громади з українською діаспорою та з нагоди 101-ї 
річниці Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Москаля Олександра Ілліча 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 
 
 
Заступник голови  постійної комісії  В.Крохмаль 
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