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Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
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»  добровольців: 
батальона ім. Джохара Дудаєва Олексія ДИРДУ;  128 бригади ГШБР Андрія 
КОЛОМЕЙЦЯ;  спец-підрозділу «Фантом» ОУ ДФС України Сергія 
ГАКМАНА;  батальона «Азов» Олександра КОВАЛЯ (посмертно). 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання заступника голови Хотинської районної ради 
Андрія КОЛОМЕЙЦЯ щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» добровольця 
батальону «Айдар» Сергія УНГУРЯНА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
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1. 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»  добровольців:  батальона  ім. Джохара Дудаєва 
Олексія ДИРДУ; 128 бригади ГШБР Андрія КОЛОМЕЙЦЯ; спец-
підрозділу «Фантом» ОУ ДФС України Сергія ГАКМАНА; батальона 
«Азов» Олександра КОВАЛЯ (посмертно). 

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 особисту мужність та героїзм, виявлений під час захисту державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди Дня 
українського добровольця рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ДИРДУ Олексія Анатолійовича, КОЛОМЕЙЦЯ Андрія Ярославовича, 
ГАКМАНА Сергія Олексійовича, КОВАЛЯ Олександра Олександровича 
(посмертно). 

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 заступника голови 
Хотинської районної ради Андрія КОЛОМЕЙЦЯ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» добровольця батальону «Айдар» Сергія УНГУРЯНА. 

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 особисту мужність та героїзм, виявлений під час захисту державного 
суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди Дня 
українського добровольця рекомендувати першому заступнику 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
УНГУРЯНА Сергія Вікторовича 

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, 
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ВИСНОВОК № 1/130 
 

13 березня 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»   
добровольців: батальона ім. Джохара 
Дудаєва Олексія ДИРДУ; 128 бригади 
ГШБР Андрія КОЛОМЕЙЦЯ; спец-
підрозділу «Фантом» ОУ ДФС 
України Сергія ГАКМАНА; 
батальона «Азов» Олександра 
КОВАЛЯ (посмертно) 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
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» добровольців:  батальона  ім. Джохара Дудаєва Олексія 
ДИРДУ;  128 бригади ГШБР Андрія КОЛОМЕЙЦЯ;  спец-підрозділу «Фантом» 
ОУ ДФС України Сергія ГАКМАНА;  батальона «Азов» Олександра КОВАЛЯ 
(посмертно), постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За особисту мужність та героїзм, виявлений під час захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди    
Дня українського добровольця рекомендувати першому заступнику голови 



Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ДИРДУ 
Олексія Анатолійовича, КОЛОМЕЙЦЯ Андрія Ярославовича, ГАКМАНА 
Сергія Олексійовича, КОВАЛЯ Олександра Олександровича (посмертно). 
 
 
 
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 № 2/130 
 

13 березня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання заступника 
голови Хотинської районної ради Андрія 
КОЛОМЕЙЦЯ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» добровольця батальону 
«Айдар» Сергія УНГУРЯНА  

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання заступника 
голови Хотинської районної ради Андрія КОЛОМЕЙЦЯ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» добровольця батальону «Айдар» Сергія УНГУРЯНА, постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За особисту мужність та героїзм, виявлений під час захисту 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, та з нагоди Дня 
українського добровольця рекомендувати першому заступнику Чернівецької 
обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  УНГУРЯНА Сергія 
Вікторовича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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