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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 громадської організації 

«Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, стрільця-зенітника 1-го ступеня ВЧ 2731 Босовича К.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 громадської організації 

«Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, начальника майстерні з ремонту озброєння та техніки ВЧ А4568 
Макаренка В.В. 
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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 голови громадської організації 

«Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, командира відділення взводу матеріально-технічного забезпечення 1-ї 
окремої танкової бригади 2-го батальйону ВЧ А1815 Капроша Л.Л. 

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 громадської організації 
«Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, стрільця-зенітника 1-го ступеня ВЧ 2731 Босовича К.Т. 
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 значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
України, мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету 
й територіальної цілісності України та з нагоди 101-ї річниці Буковинського 
народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Босовича Костянтина Трояновича 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 громадської організації 
«Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, начальника майстерні з ремонту озброєння та техніки ВЧ А4568 
Макаренка В.В. 
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 значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
України, мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету 
й територіальної цілісності України та з нагоди 101-ї річниці Буковинського 
народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Макаренка Віталія Вікторовича 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 Віктора Дмитровича про клопотання голови 
громадської організації «Об’єднання учасників АТО» Кіцманського району 
Худоярова Р.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході України, командира відділення взводу 
матеріально-технічного забезпечення 1-ї окремої танкової бригади 2-го 
батальйону ВЧ А1815 Капроша Л.Л. 
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 значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
України, мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету 
й територіальної цілісності України та з нагоди 101-ї річниці Буковинського 
народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Капроша Леоніда Леонідовича 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 № 1/116 

 
31 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
ГО «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району 
Худоярова Р.М.  щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України, стрільця-зенітника 1-го 
ступеня ВЧ 2731 Босовича К.Т. 
 

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 громадської організації «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході України, 
стрільця-зенітника 1-го ступеня ВЧ 2731 Босовича К.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 101-ї річниці 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Босовича Костянтина Трояновича 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 № 2/116 

 
31 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
ГО «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району 
 Худоярова Р.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України, начальника майстерні з 
ремонту озброєння та техніки  
ВЧ А4568 Макаренка В.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 голови громадської організації «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході України, 
начальника майстерні з ремонту озброєння та техніки ВЧ А4568               
Макаренка В.В., 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 101-ї річниці 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Макаренка Віталія Вікторовича 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 № 3/116 

 
31 жовтня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
ГО «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району 
 Худоярова Р.М.  щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході 
України,  командира відділення 
взводу  матеріально-технічного 
забезпечення 1-ї окремої танкової 
бригади 2-го батальйону ВЧ  А1815 
Капроша Л.Л. 

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 громадської організації «Об’єднання учасників АТО» 
Кіцманського району Худоярова Р.М. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході України, 
командира відділення взводу  матеріально-технічного забезпечення                    
1-ї окремої танкової бригади 2-го батальйону ВЧ А1815 Капроша Л.Л., 
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 101-ї річниці 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Капроша Леоніда Леонідовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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