
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 138 

05 серпня 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 розгляд клопотання першого заступника голови обласної ради Інги 

МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного спеціаліста відділу 
орендних відносин і організації розрахунків управління з питань 
забезпечення повноважень щодо управління об’єктами спільної власності 
територіальних громад виконавчого апарату обласної ради А.ДУМАНЧУКА 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання першого заступника голови обласної ради Інги 
МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» директора КП 
«Хотинблагоустрій» Хотинської міської ради, депутата Чернівецької 
обласної ради VII скликання А.СУХАРЯ. 
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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 Путильської районної ради 
Миколи ШЕВЧУКА щодо нагородження Почесною вїдзнакою 
Чернївецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Путильської районної ради В.РїЗАКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР –голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання першого заступника голови обласної ради Інги 
МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доцента кафедри онкології та 
радіології Вищого державного навчального закладу України «Буковинський 
державний медичний університет», кандидата медичних наук 
О.ПЕРЕСУНЬКА. 
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 клопотання першого заступника голови 
обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
головного спеціаліста відділу орендних відносин і організації розрахунків 
управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС        
І категорії, полковника міліції у відставці А.ДУМАНЧУКА. 

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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у забезпечення діяльності Чернівецької обласної ради, 
активну участь в житті колективу та з нагоди 65-річчя від дня народження 
рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  ДУМАНЧУКА Анатолія 
Івановича 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання першого заступника голови 
обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
директора КП «Хотинблагоустрій» Хотинської міської ради, депутата 
Чернівецької обласної ради VII скликання А.СУХАРЯ. 

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, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області 
та з нагоди 60-річчя від дня народження рекомендувати першому 
заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною»  СУХАРЯ Анатолія Івановича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень  
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання голови Путильської районної 
ради Миколи ШЕВЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 
голови Путильської районної ради, депутата Путильської районної ради 
VII скликання В.РІЗАКА. 

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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Путильського району 
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»  РІЗАКА Володимира Омеляновича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання першого заступника голови 
обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
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доцента кафедри онкології та радіології Вищого державного навчального 
закладу України «Буковинський державний медичний університет», 
кандидата медичних наук О.ПЕРЕСУНЬКА. 

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, вагомий 
особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих 
фахівців 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» ПЕРЕСУНЬКА Олександра Петровича. 

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 №1/138 
 

05 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання першого 
заступника голови обласної ради Інги 
МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного спеціаліста 
відділу орендних відносин і організації 
розрахунків управління з питань 
забезпечення повноважень щодо 
управління об’єктами спільної 
власності територіальних громад 
виконавчого апарату обласної ради 
А.ДУМАНЧУКА 

 
 

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 обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного спеціаліста відділу орендних відносин і організації 
розрахунків управління з питань забезпечення повноважень щодо управління 
об’єктами спільної власності територіальних громад виконавчого апарату 
обласної ради, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС        
І категорії, полковника міліції у відставці А.ДУМАНЧУКА, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у забезпечення діяльності Чернівецької обласної ради, 
активну участь в житті колективу та з нагоди 65-річчя від дня народження 



рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі 
МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  ДУМАНЧУКА Анатолія Івановича. 

 
 
 

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 №2/138 
 

05 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання першого 
заступника голови обласної ради 
Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради         
«За заслуги перед Буковиною» 
директора КП «Хотинблагоустрій» 
Хотинської міської ради, депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання А.СУХАРЯ 

 

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 обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора комунального підприємства «Хотинблагоустрій» 
Хотинської міської ради, депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
А.СУХАРЯ, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та     
з нагоди 60-річчя від дня народження рекомендувати першому заступнику 
голови Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»   
СУХАРЯ Анатолія Івановича. 

 
 
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 №3/138 
 

05 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання голови 
Путильської районної ради Миколи 
ШЕВЧУКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника голови 
Путильської районної ради В.РІЗАКА 
 

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови 
Путильської районної ради Миколи ШЕВЧУКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника голови Путильської районної ради, депутата Путильської районної 
ради VII скликання В.РІЗАКА, 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 Путильського району 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»     
РІЗАКА Володимира Омеляновича. 

 
 
 

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 №4/138 
 

05 серпня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання першого 
заступника голови обласної ради Інги 
МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доцента кафедри онкології 
та радіології Вищого державного 
навчального закладу України 
«Буковинський державний медичний 
університет», кандидата медичних наук 
О.ПЕРЕСУНЬКА 

 

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 обласної ради Інги МАКОВЕЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доцента кафедри онкології та радіології Вищого державного 
навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет», кандидата медичних наук О.ПЕРЕСУНЬКА, постійна комісія 
 

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

особистий внесок у підготовку та виховання висококваліфікованих фахівців    
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» 
ПЕРЕСУНЬКА Олександра Петровича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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