
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 128 

17 лютого 2020 р.        м.Чернівці 
 
11.00 каб. №248 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
Секретар засідання: Тетяна МАРТИНЮК 
Запрошені: 
Віктор ГОРОДЕЦЬКИЙ – заступник начальника відділу адміністративно-
територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату Чернівецької 
обласної ради 
Слухали: голову постійної комісії Ростислава ПОКЛІТАРА який поінформував 
членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська народна комендатура» 

Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» полковника 
запасу, учасника бойових дій Володимира ЗАТУРСЬКОГО та старшого 
сержанта запасу, учасника бойових дій Володимира ГАЛСТУКОВА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
Революції Гідності, депутата Чернівецької міської ради Тараса БАБУХА та 
сотника «Буковинської сотні» під час Революції Гідності Івана 
ПОПАДЮКА. 
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Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Чернівецької міської ради, директора ТОВ «РомтісБуд» Ромео СКРИПУ та 
директора БК «Водограй» Василя ЗАЗУЛЯКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради профспілок 
Володимира ШКВАРКОВСЬКОГО щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
голову Чернівецької обласної організації профспілки працівників освіти і 
науки, заступника голови Чернівецької обласної ради профспілок 
Володимира ДУДЧАКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

5. Про проєкт рішення обласної ради «Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

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

7. Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів Чернівецької обласної 
ради VII скликання за 2019 рік. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА. про розгляд клопотання голови                          
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ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» полковника запасу, учасника бойових дій 
Володимира ЗАТУРСЬКОГО та старшого сержанта запасу, учасника 
бойових дій Володимира ГАЛСТУКОВА. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та 
територіальної цілісності України, вірність присязі та зразкове виконання 
службово-бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції 
та з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ЗАТУРСЬКОГО Володимира Віталійовича та ГАЛСТУКОВА   
Володимира Григоровича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника Революції Гідності, депутата Чернівецької міської 
ради Тараса БАБУХА та сотника «Буковинської сотні» під час Революції 
Гідності Івана ПОПАДЮКА. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад 
демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 
народу, виявлені під час Революції Гідності та з нагоди Дня Героїв 
Небесної Сотні рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану 
МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» БАБУХА Тараса Васильовича та 
ПОПАДЮКА Івана Миколайовича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про розгляд клопотання голови ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької міської ради, директора                    
ТОВ «РомтісБуд» Ромео СКРИПУ та директора БК «Водограй»                 
Василя ЗАЗУЛЯКА. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За активну громадянську позицію, ініціативність та жертовність, повагу до 
українського народу й підтримку тих, хто захищає правду і проявляє 
справжній героїзм у дні боротьби за волю і єдність України та з нагоди 
Дня Героїв Небесної Сотні рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» СКРИПУ Ромео Титусовича 
та ЗАЗУЛЯКА Василя Володимировича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про розгляд клопотання голови Чернівецької 
обласної ради профспілок Володимира ШКВАРКОВСЬКОГО щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голову Чернівецької обласної організації 
профспілки працівників освіти і науки, заступника голови Чернівецької 
обласної ради профспілок Володимира ДУДЧАКА. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
профспілкову діяльність щодо вирішення питань захисту трудових, 
соціально-економічних прав та інтересів працюючих, вагомий особистий 
внесок у мотивацію профспілкового членства, розвиток соціального 
партнерства та активну громадянську позицію рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ДУДЧАКА Володимира Васильовича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про проєкт рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 
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Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

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

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про проєкт рішення обласної ради «Про 
інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради». 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

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

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
  

7. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про орієнтовні строки проведення звітів 
депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання за 2019 рік. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: 
1)      Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Ростислава 
ПОКЛІТАРА взяти до відома. 

2) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення «Про 
орієнтовні строки проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради 
VII скликання за 2019 рік». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії              Ростислав Поклітар 
 
 
Секретар комісії                   Тетяна Мартинюк 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 1/128 
 

17 лютого 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови           
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА   
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
полковника запасу, учасника 
бойових дій Володимира 
ЗАТУРСЬКОГО та старшого 
сержанта запасу, учасника бойових 
дій Володимира ГАЛСТУКОВА  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ПОКЛІТАРА Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» полковника запасу, учасника бойових дій Володимира 
ЗАТУРСЬКОГО та старшого сержанта запасу, учасника бойових дій 
Володимира ГАЛСТУКОВА, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність присязі та зразкове виконання 
службово-бойових завдань у зоні проведення антитерористичної операції та з 
нагоди Дня Героїв Небесної Сотні рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ЗАТУРСЬКОГО Володимира Віталійовича 
та ГАЛСТУКОВА Володимира Григоровича. 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 2/128 
 

17 лютого 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови                    
ГФ «Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника Революції Гідності, депутата 
Чернівецької міської ради Тараса БАБУХА 
та сотника «Буковинської сотні» під час 
Революції Гідності Івана ПОПАДЮКА 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію ПOКЛІТАРА Ростислава 
Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника Революції Гідності, депутата Чернівецької міської 
ради Тараса БАБУХА та сотника «Буковинської сотні» під час Революції 
Гідності Івана ПОПАДЮКА, постійна комісія 

 
  

ВИРІШИЛА: 
 

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

засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 
народу, виявлені під час Революції Гідності та з нагоди Дня Героїв Небесної 
Сотні рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» БАБУХА Тараса Васильовича та ПОПАДЮКА Івана 
Миколайовича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 3/128 
 

17 лютого 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови        
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
депутата Чернівецької міської ради, 
директора ТОВ «РомтісБуд» Ромео 
СКРИПУ та директора БК «Водограй» 
Василя ЗАЗУЛЯКА 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава Івановича 
– голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови            
ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» депутата Чернівецької міської ради, директора ТОВ 
«РомтісБуд» Ромео СКРИПУ та директора БК «Водограй» Василя ЗАЗУЛЯКА, 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1.     Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За активну громадянську позицію, ініціативність та жертовність, 

повагу до українського народу й підтримку тих, хто захищає правду і проявляє 
справжній героїзм у дні боротьби за волю і єдність України  та з нагоди Дня 
Героїв Небесної Сотні рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану 
МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» СКРИПУ Ромео Титусовича та ЗАЗУЛЯКА Василя 
Володимировича. 

 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК № 4/128 
 

17 лютого 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови               
Чернівецької обласної ради профспілок 
Володимира ШКВАРКОВСЬКОГО щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голову Чернівецької 
обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки, заступника 
голови Чернівецької обласної ради 
профспілок Володимира ДУДЧАКА 

 

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 профспілок Володимира 
ШКВАРКОВСЬКОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову Чернівецької обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки, заступника голови 
Чернівецької обласної ради профспілок Володимира ДУДЧАКА,            
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

профспілкову діяльність щодо вирішення питань захисту трудових, соціально-
економічних прав та інтересів працюючих, вагомий особистий внесок у 
мотивацію профспілкового членства, розвиток соціального партнерства та 
активну громадянську позицію рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Івану МУНТЯНУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ДУДЧАКА Володимира Васильовича. 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/128 

 
17 лютого 2020 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 Ростислава ПОКЛІТАРА – 
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. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про інформацію щодо 

реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до 
центральних органів виконавчої влади» до розгляду на сесії обласної 
ради. 

 
 
 

 Голова постійної комісії                                                   Ростислав ПОКЛІТАР 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 6/128 

 
17 лютого 2020 р.        м.Чернівці 
 
Про проєкт рішення обласної ради 
«Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради» 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про проєкт 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. Погодити та рекомендувати проєкт рішення «Про інформацію 

щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх 
сесіях обласної ради» до розгляду на сесії обласної ради. 

 
 

 
 

Голова постійної комісії                                                Ростислав ПОКЛІТАР 
 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/128 

 
17 лютого 2020 р.        м.Чернівці 
 
Про орієнтовні строки проведення 
звітів депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання 
за 2019 рік 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 

голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про орієнтовні строки 
проведення звітів депутатів Чернівецької обласної ради VII скликання за 
2019 рік, постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

«Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів Чернівецької 
обласної ради VII скликання за 2019 рік». 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                     Ростислав Поклітар 
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