
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 133 

15 червня 2020 р.         м.Чернівці 
 
16.00 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 постанову Чернівецької обласної виборчої комісії від 04.06.2020 №35 

«Про реєстрацію депутата Чернівецької обласної ради». 
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» капітана запасу, 
учасника бойових дій в антитерористичній операції на Сході України 
П.ЛЕНЮКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
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3. Про розгляд клопотання першого заступника голови Хотинської 
районної державної адмїнїстрацїї ївана ВїЛЯНСЬКОГО 
щодо нагородження Почесною вїдзнакою Чернївецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора медичних 
наук, начальника пульмонологїчного пїдроздїлу ОКНП 
«Чернївецька обласна клїнїчна лїкарня» С.КОВАЛЕНКО; 
завїдувача вїддїленням анестезїологїї та їнтенсивної 
терапїї КНП «Хотинська районна лїкарня» О.КАШТЕЛЯНА; 
заступника головного лїкаря з дитинства та пологодопомоги, 
лїкаря-їнфекцїонїста КНП «Хотинська районна лїкарня» 
А.ЯКОВЕНКО. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання голови Глибоцької селищної ради Григорія 
ВАНЗУРЯКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора КНП «Центр 
ПМСД Глибоцької селищної ОТГ» Л.ТІМОФТІ. 
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 постанову Чернівецької обласної виборчої 
комісії від 04.06.2020 №35 «Про реєстрацію депутата Чернівецької 
обласної ради». 

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 
обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої комісії 
щодо визнання повноважень депутата обласної ради ЦУРИКА Євгена 
Тодоровича». 

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 
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Буковиною» капітана запасу, учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України П.ЛЕНЮКА. 

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 значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 
мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України та з нагоди Дня Конституції України 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЛЕНЮКА Павла 
Михайловича. 

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 першого заступника 
голови Хотинської районної державної адміністрації Івана ВІЛЯНСЬКОГО 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» доктора медичних наук, начальника 
пульмонологічного підрозділу ОКНП «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня» С.КОВАЛЕНКО; завідувача відділенням анестезіології та 
інтенсивної терапії КНП «Хотинська районна лікарня» О.КАШТЕЛЯНА; 
заступника головного лікаря з дитинства та пологодопомоги, лікаря-
інфекціоніста КНП «Хотинська районна лікарня» А.ЯКОВЕНКО. 

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 високий професіоналізм, самовіддане служіння громаді Буковини під 
час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби COVID -19, багаторічну 
сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток галузі охорони 
здоров’я Чернівецької області та з нагоди Дня медичного працівника 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради  
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КОВАЛЕНКО Світлану 
Вікторівну, КАШТЕЛЯНА Олександра Захаровича, ЯКОВЕНКО Аллу 
Миколаївну. 

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 Глибоцької 
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селищної ради Григорія ВАНЗУРЯКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора КНП «Центр ПМСД Глибоцької селищної ОТГ» Л.ТІМОФТІ. 

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, значний 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької області 
та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати першому заступнику 
голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ТІМОФТІ Ларису Пантелеївну. 

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 № 1/133 
 

15 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про постанову Чернівецької обласної 
виборчої комісії від 04.06.2020 №35 
«Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради» 

 
 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про постанову Чернівецької 
обласної виборчої комісії від 04.06.2020 №35 «Про реєстрацію депутата 
Чернівецької обласної ради», постійна комісія 

 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

обласної ради «Про інформацію Чернівецької обласної виборчої 
комісії щодо визнання повноважень депутата обласної ради 
ЦУРИКА Євгена Тодоровича». 

  
 
 
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 №2/133 
 

15 червня 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» 
капітана запасу, учасника бойових дій 
в антитерористичній операції на Сході 
України П.ЛЕНЮКА  

 

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» капітана запасу, учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України П.ЛЕНЮКА, 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 Дня Конституції України 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради         
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ЛЕНЮКА Павла Михайловича. 
 
 
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 №3/133 
 

15 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання першого 
заступника голови Хотинської районної 
державної адміністрації Івана 
ВІЛЯНСЬКОГО щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доктора медичних наук, 
начальника пульмонологічного 
підрозділу ОКНП «Чернівецька обласна 
клінічна лікарня» С.КОВАЛЕНКО; 
завідувача відділенням анестезіології та 
інтенсивної терапії КНП «Хотинська 
районна лікарня» О.КАШТЕЛЯНА; 
заступника головного лікаря з дитинства 
та пологодопомоги, лікаря-інфекціоніста 
КНП «Хотинська районна лікарня» 
А.ЯКОВЕНКО 

 
  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання першого 
заступника голови Хотинської районної державної адміністрації                   
Івана ВІЛЯНСЬКОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора медичних наук, 
начальника пульмонологічного підрозділу «Чернівецька обласна клінічна 
лікарня» С.КОВАЛЕНКО; завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної 
терапії КНП «Хотинська районна лікарня» О.КАШТЕЛЯНА; заступника 
головного лікаря з дитинства та пологодопомоги, лікаря-інфекціоніста КНП 
«Хотинська районна лікарня» А.ЯКОВЕНКО, постійна комісія 



 
 

ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За високий професіоналізм, самовіддане служіння громаді Буковини 

під час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби  COVID -19, багаторічну 
сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
Чернівецької області та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати 
першому заступнику голови Чернівецької обласної ради  Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» КОВАЛЕНКО Світлану Вікторівну, КАШТЕЛЯНА Олександра 
Захаровича, ЯКОВЕНКО Аллу Миколаївну. 
 
 
 
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 № 4/133 

 
15 червня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Глибоцької селищної ради Григорія 
ВАНЗУРЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора КНП 
«Центр ПМСД Глибоцької селищної 
ОТГ» Л.ТІМОФТІ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Глибоцької селищної ради Григорія ВАНЗУРЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги Глибоцької селищної об’єднаної 
територіальної громади» Л.ТІМОФТІ, постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.      За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Чернівецької 
області та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати першому 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ТІМОФТІ Ларису Пантелеївну. 
 

 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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