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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
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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 голови ГФ «Буковинська народна комендатура» 

Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в зоні АТО, лейтенанта О.МАЛАНЧУКА (посмертно). 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання військового комісара Чернівецького ОВК 
полковника Віталія ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецькоі обласноі ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в зоні АТО, майора 
і.ЗЛИГОСТіВА.   
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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 голови ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
(посмертно) Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» учасника бойових дій в зоні антитерористичної операції 
на Сході України, командира гірсько-штурмового взводу 1 гірсько-
штурмової роти військової частини А3029, лейтенанта О.МАЛАНЧУКА. 

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 оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити (посмертно) 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» МАЛАНЧУКА Олександра Васильовича. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Ростислава ПОКЛІТАРА про клопотання військового комісара 
Чернівецького обласного військового комісаріату полковника Віталія 
ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в зоні 
антитерористичної операції на Сході України, заступника начальника 
відділу комплектування та призову Чернівецького обласного військового 
комісаріату оперативного командування «Захід» Сухопутних військ 
Збройних Сил України, майора І.ЗЛИГОСТЄВА. 

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 оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України та з нагоди 
Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
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відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ЗЛИГОСТЄВА Ігора 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, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 

ВИСНОВОК №1/143 
 

08 жовтня 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» учасника 
бойових дій в зоні АТО, лейтенанта 
О.МАЛАНЧУКА (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 (посмертно) Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в зоні антитерористичної 
операції на Сході України, командира гірсько-штурмового взводу 1 гірсько-
штурмової роти військової частини А3029, лейтенанта О.МАЛАНЧУКА, 
постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України та з 
нагоди Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити (посмертно) 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» МАЛАНЧУКА Олександра Васильовича. 
 
 
 
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 №2/143 
 

08 жовтня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

Про розгляд клопотання військового 
комісара Чернівецького ОВК 
полковника Віталія ЧУРАЯ щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради             
«За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій в зоні АТО, 
майора І.ЗЛИГОСТЄВА   

 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про клопотання військового 
комісара Чернівецького обласного військового комісаріату полковника     
Віталія ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в зоні 
антитерористичної операції на Сході України, заступника начальника відділу 
комплектування та призову Чернівецького обласного військового комісаріату 
оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України, 
майора І.ЗЛИГОСТЄВА, постійна комісія 
 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За оборону Батьківщини, мужність та героїзм, виявлені під час 

захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України та з 
нагоди Дня захисника України рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецької обласної ради Інзі МАКОВЕЦЬКІЙ, нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ЗЛИГОСТЄВА Ігора Вікторовича. 
 
 
 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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