
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 117 

06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
11.00 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 розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Відзнаками Верховної ради України депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання Палія В.М. та Андрюка А.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесними відзнаками Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» учасників Революції Гідності. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Про внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» пастора церкви ХВЄ «Ukrainian Bible Church» 
Fairview, Oregon (USA) Глобака І.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови Чернівецького обласного об’єднання 
товариства «Просвіта» О.В. Савчука щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
відповідального секретаря Чернівецького обласного об’єднання ГО 
«Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т.Шевченка Пелех М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької ОДА Вітовського Б.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
першого заступника голови Федерації футболу Чернівецької області 
Задорожняка С.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання начальника управління молоді та спорту 
Чернівецької ОДА Вітовського Б.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови Кіцманської районної  Федерації футболу Чернівецької області 
Маковія В.Д. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

8. Про розгляд клопотання голови ради організації ветеранів України 
Чернівецької обласної організації Юрійчука В.О. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника голови комітету праці та дітей війни обласної 
ради організації ветеранів України, депутата Чернівецької обласної ради 
XXIII скликання Додонової Л.Г. 
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Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович –голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

10. Про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 

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

 
 
1. 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 Відзнаками Верховної ради України депутатів 
Чернівецької обласної ради VII скликання Палія В.М. та Андрюка А.В. 

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) Доповнити проєкт рішення «Про клопотання щодо нагородження 
Почесною грамотою Верховної Ради України Прощука В.М.» пунктами 2 
та 3 наступного змісту: 

п. 2. Порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Палія Василя 
Миколайовича – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
заступника головного лікаря комунального некомерційного підприємства 
«Сторожинецька центральна районна лікарня» за вагомий особистий 
внесок у розвиток місцевого самоврядування в Україні, високий 
професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування. 

п.3. Порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Андрюка Андрія 
Васильовича – депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
юриста малого приватного підприємства «Шанс» за вагомий особистий 
внесок у розвиток місцевого самоврядування в Україні, високий 
професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування; 
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3) Відповідно, пункт 2 проєкту рішення вважати пунктом 4. 
4) Назву проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Про клопотання 

щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України». 
5) Голові постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітарю Р.І. внести 
вищезазначені зміни на черговій сесії Чернівецької обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. 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» учасників Революції Гідності. 

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 громадянську мужність, самовіддане відстоювання конституційних 
засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час Революції 
Гідності, плідну громадську й волонтерську діяльність та з нагоди Дня 
Гідності та Свободи рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Почесними відзнаками 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 внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік 

Виступили: Дякова А.А. 
Вирішили: 
1) Інформацію в.о. заступника голови обласної державної адміністрації, 

директора Департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до обласного бюджету на 
2019 рік взяти до відома 

2) Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

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 Чернівецької обласної ради Мунтяна 
І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» пастора церкви ХВЄ «Ukrainian Bible 
Church» Fairview, Oregon (USA) Глобака І.М. 

Виступили:Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
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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 духовну та громадську діяльність, значний 
особистий внесок в організацію та координацію надання гуманітарної 
допомоги соціально-вразливим категоріям громадян України та з нагоди 
100-річчя церкви Християн Віри Євангельської села Кам’янка Глибоцького 
району Чернівецької області рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Глобака Іллю Манолійовича 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 Чернівецького обласного об’єднання 
товариства «Просвіта» О.В. Савчука щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
відповідального секретаря Чернівецького обласного об’єднання ГО 
«Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т.Шевченка Пелех М.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 плідну працю на ниві збереження та примноження кращих 
традицій української культури, писемності, мови, поезії та літератури, 
активну громадянську позицію та з нагоди 150-річчя від дня заснування на 
Буковині першого українського громадського культурно-освітнього 
товариства «Руська Бесіда» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Пелех Марію Максимівну Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухалиінформацію 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 ОДА Вітовського Б.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
першого заступника голови Федерації футболу Чернівецької області 
Задорожняка С.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. 
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2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток та популяризацію футболу в Чернівецькій 
області, примноження спортивних традицій Буковини та з нагоди 101-
річниці Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Задорожняка Сергія Григоровича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про розгляд клопотання начальника управління молоді та 
спорту Чернівецької ОДА Вітовського Б.І. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови Кіцманської районної Федерації футболу Чернівецької області 
Маковія В.Д. 

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 розвиток та популяризацію футболу в Чернівецькій 
області, примноження спортивних традицій Буковини та з нагоди 101-
річниці Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Маковія Василя Дмитровича 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про розгляд клопотання голови ради організації ветеранів 
України Чернівецької обласної організації Юрійчука В.О. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника голови комітету праці та дітей війни 
обласної ради організації ветеранів України, депутата Чернівецької 
обласної ради XXIII скликання Додонової Л.Г. 

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, турботу про 
ветеранів і людей похилого віку та з нагоди 80-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
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нагородити Додонову Людмилу Григорівну Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо 
реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях 
обласної ради». 

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)  Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо 
реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади». 

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) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 
проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 

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 № 1/117 

 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
МунтянаІ.М. щодо нагородження 
Відзнаками Верховної ради України 
депутатів Чернівецької обласної ради  
VII скликання Палія В.М. та 
Андрюка А.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 
Почесною грамотою Верховної ради України заступника головного лікаря 
комунального некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна 
районна лікарня», депутата Чернівецької обласної ради VII скликання                  
Палія В.М. та Грамотою Верховної Ради України юриста малого приватного 
підприємства «Шанс», депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Андрюка А.В., постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доповнити проєкт рішення «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України Прощука В.М.» пунктами 2 та 
3 наступного змісту: 

п. 2. Порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Палія Василя Миколайовича – депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання, заступника головного лікаря комунального 
некомерційного підприємства «Сторожинецька центральна 
районна лікарня» за вагомий особистий внесок у розвиток 
місцевого самоврядування в Україні, високий професіоналізм, 



активну громадянську позицію та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування.   

п.3. Порушити клопотання перед Верховною Радою України щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Андрюка 
Андрія Васильовича – депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання, юриста малого приватного підприємства «Шанс» за 
вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування 
в Україні, високий професіоналізм, активну громадянську 
позицію та з нагоди Дня місцевого самоврядування; 

3. Відповідно, пункт 2 проєкту рішення вважати пунктом 4. 
4. Назву проєкту рішення викласти в наступній редакції: «Про 

клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України». 
5. Голові постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітарю Р.І. 
внести вищезазначені зміни на черговій сесії Чернівецької обласної ради. 

 
 

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 № 2/117 
 
06 листопада 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»  учасників Революції 
Гідності 
 

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» активних учасників Революції Гідності, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За громадянську мужність, самовіддане відстоювання 

конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час 
Революції Гідності, плідну громадську й волонтерську діяльність та з нагоди 
Дня Гідності та Свободи рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Почесними  відзнаками Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»:  

Антонюка Івана Дмитровича – голову Чернівевцької обласної 
організації «Українська народна партія»; 
Вакарюка Володимира Михайловича – голову ЧОГО «Європейський 
рух»; 
Веклича Івана Георгійовича – учасника АТО; 
Гакман Ольгу Володимирівну – громадську діячку; 
Гаїну Романа Георгійовича – депутата Чернівецької міської ради, 
голову ГО «Волонтери за Батьківщину»; 
Георгіу Петра Петровича – депутата Герцаївської районної ради; 
Герасимова Сергія Леонідовича  - громадського діяча; 



Гливко Альону Георгіївну – депутата Чернівецької обласної ради 
VII скликання; 
Грендея Сергія Андріановича – добровольця, учасника АТО; 
Гуцуляк Катерину Георгіївну – депутата Сторожинецької районної 
ради; 
Доскалюка Вячеслава Георгійовича – учасника АТО, інваліда війни; 
Івашина Юрія Олексійовича – голову громадської організації 
«Спільними зусиллями захистимо Чернівці» 
Ілюка Андрія Робертовича – голову громадської організації 
«Студентська Свобода» 
Китайгородську Віру Микитівну – начальника управління культури 
Чернівецької ОДА; 
Кілару Олега Радувича – приватного підприємця; 
Кобевко Ольгу Петрівну – депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання; 
Коломійця Олексія Миколайовича – приватного підприємця; 
Корочук Ольгу Семенівну – громадську діячку; 
Кравчука Івана Миколайовича (посмертно) – громадського діяча; 
Курка Ярослава Степановича – громадського діяча; 
Маковецьку Інгу Степанівну – першого заступника голови 
Черніевцької обласної ради.  
Манчуленка Георгія Манолійовича – члена громадської організації 
спілки офіцерів України; 
Мельничука Віталія Кузьмича – заступника голови Чернівецької 
обласної ради; 
Павлюка Михайла Вікторовича – в.о. голови Чернівецької обласної 
державної адміністрації; 
Пуршагу Олександра Івановича – в.о. директора капітального 
будівництва та дорожнього господарства Чернівецької ОДА,  
депутата Чернівецької міської ради;  
Ракочу Катерину Петрівну – громадську діячку; 
Салагора Миколу Миколайовича – депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання; 
Скорейка Юрія Георгійовича – голову ЧОО «Майдан»; 
Філіпчук Марію Дмитрівну – громадського діяча, волонтера ; 
Шешура Ярослава Миколайовича – громадського діяча; 
Шкурідіна Олександра Миколайовича – заступника голови обласної 
організації партії «Удар Віталія Кличка» ; 
Юлика Сергія Дмитровича – громадського діяча; 
Яценюка Фадея Степановича – громадського діяча. 

 
 
 
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 № 3/117 
 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
 
Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік 
 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. заступника голови 
обласної державної адміністрації, директора Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до 
обласного бюджету на 2019 рік, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію в.о. заступника голови обласної державної 
адміністрації, директора Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про внесення змін до обласного 
бюджету на 2019 рік взяти до відома. 

2. Погодитись із запропонованим проектом рішення та внести його на 
розгляд сесії обласної ради. 

 

 

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 № 4/117 
 
06 листопада 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»  пастора церкви ХВЄ 
«Ukrainian Bible Church» Fairview, 
Oregon (USA) Глобака І.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» пастора церкви Християн Віри Євангельської «Ukrainian Bible 
Church» Fairview, Oregon (USA) Глобака І. М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну плідну духовну та громадську діяльність, значний 

особистий внесок в організацію та координацію надання гуманітарної 
допомоги соціально-вразливим категоріям громадян України та з нагоди 100-
річчя церкви Християн Віри Євангельської села Кам’янка Глибоцького 
району Чернівецької області рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Глобака Іллю Манолійовича 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 № 5/117 
 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецького обласного об’єднання 
товариства «Просвіта» О.В. Савчука  
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»  
відповідального секретаря 
Чернівецького обласного 
об’єднанняГО «Всеукраїнське 
товариство «Просвіта» імені 
Т.Шевченка Пелех М.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 Чернівецького обласного об’єднання товариства «Просвіта»                      
О.В. Савчука щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» відповідального секретаря 
Чернівецького обласного об’єднання громадської організації «Всеукраїнське 
товариство «Просвіта»  імені Тараса Шевченка Пелех М.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну плідну працю на ниві збереження та примноження 

кращих традицій української культури, писемності, мови, поезії та 
літератури, активну громадянську позицію та з нагоди 150-річчя від дня 
заснування на Буковині першого українського громадського культурно-
освітнього товариства «Руська Бесіда» рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Пелех Марію Максимівну 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 № 6/117 
 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
управління молоді та спорту 
Чернівецької ОДА Вітовського Б.І.   
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»  
першого заступника голови 
Федерації футболу Чернівецької 
області Задорожняка С.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
начальника управління молоді та спорту Чернівецької ОДА Вітовського Б.І.   
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» першого заступника голови Федерації футболу 
Чернівецької області, Заслуженого працівника фізичної культури та спорту 
України Задорожняка С.Г., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток та популяризацію футболу в Чернівецькій 
області, примноження спортивних традицій Буковини та з нагоди 101-річниці 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Задорожняка Сергія Григоровича 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 № 7/117 
 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
управління молоді та спорту 
Чернівецької ОДА Вітовського Б.І. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
голови Кіцманської районної 
Федерації футболу Чернівецької 
області Маковія В.Д. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
начальника управління молоді та спорту Чернівецької ОДА Вітовського Б.І. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Кіцманської районної  Федерації футболу 
Чернівецької області Маковія В.Д., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток та популяризацію футболу в Чернівецькій 
області, примноження спортивних традицій Буковини та з нагоди 101-річниці 
Буковинського народного віча рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Маковія Василя 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 № 8/117 

 
 06 листопада 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови ради    
організації ветеранів України 
Чернівецької обласної організації 
Юрійчука В.О. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника голови 
комітету праці та дітей війни обласної 
ради організації ветеранів України, 
депутата Чернівецької обласної ради 
XXIII скликання Додонової Л.Г. 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови ради 
організації ветеранів України Чернівецької обласної організації Юрійчука В.О 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника голови комітету праці та дітей війни 
обласної ради організації ветеранів України, депутата Чернівецької обласної 
ради XXIII скликання Додонової Л.Г., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

ветеранів і людей похилого віку та з нагоди 80-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Додонову Людмилу Григорівну 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 № 9/117 

 
06 листопада 2019 р.        м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про проект 
рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії 

запропонований проект рішення обласної ради «Про інформацію щодо 
реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради». 

 
 
 

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 № 10/117 

 
06 листопада 2019 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про проєкт рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої 
влади» 
 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про проєкт рішення обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади», постійна комісія 

  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проєкт рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади ». 

 
 
 

 Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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