
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 119 

04 грудня 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: 
Кошурба Н.І. – начальник 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 план роботи постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2020 рік. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд подання заступника голови Чернівецької обласної асоціації 
ветеранів Афганістану Палія В.М. щодо нагородження Почесними 
грамотами Верховної Ради України члена правління Сторожинецької 
асоціації УБД, голови осередку, депутата Сторожинецької районної ради 
VII скликання, учасника бойових дій на території Республіки Афганістан 
Бергоміцького Д.М. та учасника бойових дій на території Республіки 
Афганістан, учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході 
України, волонтера Харини П.П. 
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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 постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Кіцманської районної ради Лумея П.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Кіцманської районної ради Лумея П.В. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Кіцманської районної ради Базни В.В. 
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 Почесними відзнаками  Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутатів Чернівецької обласної ради Гайничеру 
М.І., Палія В.М. та Придія Г.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

6. Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 
17.12.2015 № 8-1-15 «Про утворення колегії Чернівецької обласної ради та 
затвердження Положення про неї» зі змінами 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
 

7. Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 

8. Різне. 
 

1. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про план роботи постійної комісії Чернівецької обласної 
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ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
на 2020 рік. 

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) Затвердити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2020 рік. 

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 заступника голови Чернівецької обласної 
асоціації ветеранів Афганістану Палія В.М. щодо нагородження 
Почесними грамотами Верховної Ради України члена правління 
Сторожинецької асоціації УБД, голови осередку, депутата Сторожинецької 
районної ради VII скликання, учасника бойових дій на території 
Республіки Афганістан Бергоміцького Д.М. та учасника бойових дій на 
території Республіки Афганістан, учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході України, волонтера Харини П.П. 

 
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) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесними грамотами 
Верховної Ради України Бергоміцького Дмитра Михайловича та Харини 
Павла Петровича». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання постійної комісії Чернівецької обласної ради 
з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Кіцманської районної ради Лумея П.В. 

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 плідну працю, значний особистий внесок у соціально-
економічний, культурний та духовний розвиток територіальних громад 
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Кіцманського району, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 
місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Лумея Петра Васильовича Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про клопотання голови Кіцманської районної ради Лумея 
П.В. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» депутата Кіцманської районної ради    
Базни В.В. 

 
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 в органах місцевого самоврядування, 
високі ділові та професійні якості, особисту активну громадську позицію 
та з нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Базну Віктора 
Васильовича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухалиінформацію 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 Почесними відзнаками Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» депутатів Чернівецької обласної ради 
Гайничеру М.І., Палія В.М. та Придія Г.В. 

 
Виступили:Мартинюк Т.І., 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, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області, 
плідну депутатську діяльність та з нагоди Дня місцевого самоврядування 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Гайничеру Михайла Івановича, Палія Василя Миколайовича та 
Придія Георгія Васильовича Почесними відзнаками Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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6. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 17.12.2015 № 8-1-15 «Про утворення колегії Чернівецької 
обласної ради та затвердження Положення про неї» зі змінами. 

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) Рекомендувати сесії обласної ради: 
Вивести зі складу колегії Чернівецької обласної ради VIIскликання 
Фищука Олександра Георгійовича. 
Ввести до складу колегії Чернівецької обласної ради VII скликання 
Осачука Сергія Дмитровича – голову Чернівецької обласної державної 
адміністрації, за згодою. 
Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухалиінформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про план роботи Чернівецької обласної ради на 2020 рік. 

 
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) Рекомендувати зазначений проєкт рішення на розгляд сесії 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 № 1/119 

 
04 грудня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про план роботи постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень на 2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про план роботи 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Затвердити план роботи постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень на 2020 рік 
(додається). 

 
 
 

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 № 2/119 

04 грудня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд подання заступника голови 
Чернівецької обласної асоціації ветеранів 
Афганістану Палія В.М. щодо нагородження 
Почесними грамотами Верховної Ради 
України члена правління Сторожинецької 
асоціації УБД, голови осередку, депутата 
Сторожинецької районної ради VII 
скликання, учасника бойових дій на 
території  Республіки Афганістан 
Бергоміцького Д.М. та учасника бойових дій  
на території Республіки Афганістан, 
учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України, волонтера 
Харини П.П. 
 

Розглянувши подання заступника голови Чернівецької обласної асоціації 
ветеранів Афганістану Палія В.М. щодо нагородження Почесними грамотами 
Верховної Ради України члена правління Сторожинецької асоціації УБД, 
голови осередку, депутата Сторожинецької районної ради VII скликання, 
учасника бойових дій у Республіці Афганістан Бергоміцького Д.М. та учасника 
бойових дій на території Республіки Афганістан, учасника бойових дій в 
атитеристичній операції на Сході України, волонтера Харини П.П. 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. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесними 
грамотами Верховної Ради України Бергоміцького Дмитра 
Михайловича та Харини Павла Петровича» 

 
 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 № 3/119 
 
04 грудня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про клопотання постійної комісії 
Чернівецької обласної ради  з питань 
регламенту,  депутатської діяльності, 
етики та нагороджень   щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»  голови 
Кіцманської районної ради  
Лумея П.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Кіцманської районної ради Лумея П.В., постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну плідну працю, значний  особистий внесок у 

соціально-економічний, культурний та духовний розвиток територіальних 
громад Кіцманського району, активну громадянську позицію та з нагоди Дня 
місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Лумея Петра 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 № 4/119 
 
04 грудня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
голови Кіцманської районної ради 
Лумея П.В.  щодо нагородження 
Почесною відзнакою  Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною»  депутата Кіцманської 
районної ради Базни В.В. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Кіцманської районної ради Лумея П.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
депутата Кіцманської районної ради, голови постійної комісії з питань 
соціально-економічного розвитку району, планування бюджету, фінансів та 
управління об’єктами спільної власності територіальних громад району 
Базни Віктора  Васильовича, постійна комісія 
 

 ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого 

самоврядування, високі ділові та професійні якості, особисту активну 
громадську позицію та  з нагоди Дня місцевого самоврядування 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Базну Віктора 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 № 5/119 
 
04 грудня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
Голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М.  щодо нагородження 
Почесними відзнаками  Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною»  депутатів Чернівецької 
обласної ради Гайничеру М.І.,  
Палія В.М. та Придія Г.В. 
 

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 
Почесними відзнаками Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Чернівецької обласної ради (2012-2015 рр), депутата 
Чернівецької обласної ради V,  VI та  VII скликань Гайничеру Михайла 
Івановича; заступника головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства «Сторожинецька центральна районна лікарня», депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання Палія Василя Миколайовича та 
голови Глибоцької районної державної адміністрації (2015-2019 рр), депутата 
Чернівецької обласної ради XXII, VI та  VII скликань Придія Георгія 
Васильовича, постійна комісія 

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

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області, 
плідну депутатську діяльність  та  з нагоди Дня місцевого самоврядування 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Гайничеру Михайла Івановича, Палія Василя Миколайовича та Придія 
Георгія Васильовича Почесними відзнаками 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 № 6/119 

04 грудня 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про внесення змін до рішення 1-ї сесії 
обласної ради VII скликання від 17.12.2015 
№ 8-1-15 «Про утворення колегії 
Чернівецької обласної ради та затвердження 
Положення про неї» зі змінами 
  
 

Розглянувши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про внесення змін 
до рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.2015 № 8-1-15 «Про 
утворення колегії Чернівецької обласної ради та затвердження Положення про 
неї», постійна комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Рекомендувати сесії обласної ради: 
1.1 Вивести зі складу колегії Чернівецької обласної ради  VIIскликання 

Фищука Олександра Георгійовича. 
1.2 Ввести до складу колегії Чернівецької обласної ради VII скликання 

Осачука Сергія Дмитровича – голову Чернівецької обласної 
державної адміністрації, за згодою. 

2. Внести на розгляд сесії обласної ради відповідний проект рішення, 
що додається. 
 
 
 

 
 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 № 7/119 

 
04  грудня 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2020 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про план роботи 
Чернівецької обласної ради на 2020 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати зазначений проєкт рішення на розгляд сесії 

обласної ради  (додається). 
 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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