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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 135 
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Присутні: 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
Секретар засідання: Тетяна МАРТИНЮК 
Запрошені: 
Наталія КОШУРБА – начальник відділу адміністративно-територіальної 
реформи та децентралізації виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
Слухали: заступника голови постійної комісії Віктора КРОХМАЛЯ який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Чернівецької обласної ради VI та VII скликань, голови правління ПАТ 
«Електронмаш», Заслуженого працівника промисловості України 
М.БЕРЕЗОВСЬКОГО. 
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

2. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача терапевтичним відділенням КНП 
«Сторожинецька центральна районна лікарня» М.ГУЦУЛЯК.  
Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 
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1. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про розгляд клопотання керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Чернівецької обласної ради VI та VII 
скликань, голови правління ПАТ «Електронмаш», Заслуженого працівника 
промисловості України М.БЕРЕЗОВСЬКОГО. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Віктора КРОХМАЛЯ 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 Конституції України 
рекомендувати заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію 
МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла 
Михайловича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про розгляд клопотання керівника ГФ 
«Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» завідувача терапевтичним відділенням КНП 
«Сторожинецька центральна районна лікарня» М.ГУЦУЛЯК. 

Виступили: Тетяна МАРТИНЮК 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 

ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Віктора КРОХМАЛЯ взяти до відома. 

2) За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовіддане 
служіння громаді під час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби 
COVID-19, значний особистий внесок у розвиток медичної галузі 
Чернівецької області та з нагоди Дня Конституції України рекомендувати 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ГУЦУЛЯК Марію Григорівну.   

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
  
Заступник голови постійної комісії                      Віктор КРОХМАЛЬ 
 
Секретар комісії              Тетяна МАРТИНЮК 
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ВИСНОВОК №1/135 
 

03 липня  2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра 
ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької 
обласної ради VI та VII скликань 
М.БЕРЕЗОВСЬКОГО 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ  – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
керівника ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» депутата Чернівецької обласної ради VI та VII 
скликань, голови правління ПАТ «Електронмаш», Заслуженого працівника 
промисловості України М.БЕРЕЗОВСЬКОГО, 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 Конституції України 
рекомендувати заступнику голови Чернівецької обласної ради Віталію 
МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  БЕРЕЗОВСЬКОГО Михайла Михайловича. 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                     Віктор КРОХМАЛЬ 
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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 
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ВИСНОВОК №2/135 
 

03 липня  2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради   «За заслуги перед Буковиною» 
завідувача терапевтичним 
відділенням НКП «Сторожинецька 
ЦРЛ» М.ГУЦУЛЯК  

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ  – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
керівника ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» завідувача терапевтичним відділенням КНП 
«Сторожинецька центральна районна лікарня» М.ГУЦУЛЯК, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

служіння громаді під час боротьби з пандемією коронавірусної хвороби 
COVID-19, значний особистий внесок у розвиток медичної галузі Чернівецької 
області та з нагоди Дня Конституції України рекомендувати заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Віталію МЕЛЬНИЧУКУ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ГУЦУЛЯК Марію Григорівну. 

 
 
 
Заступник голови постійної комісії                                     Віктор КРОХМАЛЬ 
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