
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 136 

20 липня  2020 р.                   м.Чернівці 
 
11.00 каб. № 248 
 
Присутні: 
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: заступника голови постійної комісії Віктора КРОХМАЛЯ який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання командира військової частини А3715 

підполковника Максима СУПРУНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
військовослужбовців оперативного командування «Захід» Сухопутних військ 
Збройних Сил України: підполковника О.ГЛУХОВЦЯ; лейтенанта 
О.ЗАТУРСЬКУ; прапорщика В.ТУПИЧКО; сержанта П.ЧОРНЕЯ. 

Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд клопотання голови Вижницької районної ради 

Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною вїдзнакою 
Чернївецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доцента 
кафедри декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва, 
факультету АБДПМ Чернївецького нацїонального унїверситету 



2 
 

їменї Ю.ФЕДЬКОВИЧА, Заслуженого майстра народної творчостї 
України Д.КУРИКА. 

Інформує:: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 
3. Про розгляд клопотання головного лїсничого державного 

пїдприїмства «Путильське лїсове господарство» Михайла 
ЮРБАША щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України депутата Чернївецької обласної ради VII скликання, 
їнженера лїсового господарства Петра ФРЕЯ. 

Інформує: Віктор КРОХМАЛЬ – заступник голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень 

 

1. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання командира 
вїйськової частини А3715 пїдполковника Максима СУПРУНА 
щодо нагородження Почесною вїдзнакою Чернївецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» вїйськовослужбовцїв 
оперативного командування «Захїд» Сухопутних вїйськ Збройних 
Сил України: заступника командира з морально-психологїчного 
забезпечення, пїдполковника О.ГЛУХОВЦЯ; офїцера управлїння 
частини, лейтенанта О.ЗАТУРСЬКУ; головного старшини частини, 
прапорщика В.ТУПИЧКО; водїя-кочегара взводу матерїального 
забезпечення частини, сержанта П.ЧОРНЕЯ. 
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 проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні 
військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в окремих районах Донецької та Луганської 
областей рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної 
ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГЛУХОВЦЯ Олександра 
Миколайовича, ЗАТУРСЬКУ Олену Володимирівну, ТУПИЧКО Віталія 
Борисовича, ЧОРНЕЯ Петра Івановича. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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2. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання голови Вижницької 
районної ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною 
вїдзнакою Чернївецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доцента кафедри декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва, факультету архїтектури, будївництва та 
декоративно-прикладного мистецтва Чернївецького нацїонального 
унїверситету їменї Юрїя ФЕДЬКОВИЧА, Заслуженого майстра 
народної творчостї України Д.КУРИКА. 
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, вагомий особистий внесок у 
розвиток і популяризацію народного мистецтва Буковини та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької 
обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КУРИКА Дмитра 
Миколайовича. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

3. Слухали: інформацію заступника голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Віктора КРОХМАЛЯ про клопотання головного лісничого 
державного підприємства «Путильське лісове господарство» Михайла 
ЮРБАША щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, інженера лісового 
господарства Петра ФРЕЯ. 
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)     Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України ФРЕЯ Петра Прокоповича». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
  

  
Заступник голови постійної комісії            Віктор КРОХМАЛЬ 
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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 №1/136 
 

20 липня  2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання командира 
військової частини А3715 
підполковника Максима СУПРУНА  
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради  «За заслуги перед Буковиною» 
військовослужбовців оперативного 
командування «Захід» Сухопутних 
військ Збройних Сил України: 
підполковника О.ГЛУХОВЦЯ; 
лейтенанта О.ЗАТУРСЬКУ; 
прапорщика В.ТУПИЧКО;  сержанта 
П.ЧОРНЕЯ. 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ  – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
командира військової частини А3715 підполковника Максима СУПРУНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради  «За заслуги 
перед Буковиною» військовослужбовців оперативного командування «Захід» 
Сухопутних військ Збройних Сил України: заступника командира з морально-
психологічного забезпечення, підполковника О.ГЛУХОВЦЯ; офіцера 
управління частини, лейтенанта О.ЗАТУРСЬКУ; головного старшини частини, 
прапорщика В.ТУПИЧКО; водія-кочегара взводу матеріального забезпечення 
частини, сержанта П.ЧОРНЕЯ, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За проявлену особисту мужність, стійкість та рішучість при виконанні 

військового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час заходів 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в окремих районах Донецької та Луганської 



областей рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної 
ради  Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ,  нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  ГЛУХОВЦЯ Олександра 
Миколайовича, ЗАТУРСЬКУ Олену Володимирівну, ТУПИЧКО Віталія 
Борисовича, ЧОРНЕЯ Петра Івановича. 

 
 
 
Заступник  
голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК №2/136 
 

20 липня  2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доцента кафедри 
декоративно-прикладного та 
образотворчого мистецтва, факультету 
АБДПМ Чернівецького національного 
університету імені Ю.ФЕДЬКОВИЧА, 
Заслуженого майстра народної 
творчості України Д.КУРИКА. 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ  – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
голови Вижницької районної ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доцента кафедри декоративно-прикладного та образотворчого 
мистецтва, факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного 
мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія 
ФЕДЬКОВИЧА, Заслуженого майстра народної творчості України Д.КУРИКА, 
постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 

і популяризацію народного мистецтва Буковини та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної 
ради  Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КУРИКА Дмитра Миколайовича. 
 
Заступник  
голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 



 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/136 

 
20 липня  2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд подання головного 
лісничого державного підприємства 
«Путильське лісове господарство» 
Михайла ЮРБАША щодо 
нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання, інженера лісового 
господарства Петра ФРЕЯ 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Віктора КРОХМАЛЯ – 
заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання 
головного лісничого державного підприємства «Путильське лісове 
господарство» Михайла ЮРБАША щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України депутата Чернівецької обласної ради VII скликання, 
інженера лісового господарства Петра ФРЕЯ, постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

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

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України ФРЕЯ Петра Прокоповича». 

 
 
Заступник  
голови постійної комісії                                                         Віктор КРОХМАЛЬ 
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