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Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
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 командира в/ч А3715 Максима Супруна щодо 

нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» військовослужбовців частини, капітана Євгенія 
РОМАНЮКА, старшого сержанта Василя КИСІЛЬОВА, старшого сержанта 
Олександра ТИМКІВА 
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 командира військової частини 
А3715 Максима Супруна щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
військовослужбовців в/ч А3715 оперативного командування «Захід» 
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Сухопутних військ Збройних Сил України, заступника командира 
батальйону з тилу – начальника тилу частини, капітана Євгенія 
РОМАНЮКА, головного сержанта 3 гірсько-штурмового взводу 1 гірсько-
штурмової роти, старшого сержанта Василя КИСІЛЬОВА, головного 
сержанта 2 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти, старшого 
сержанта Олександра ТИМКІВА. 
 

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 особисту мужність, стійкість та рішучість, проявлені під 
час виконання військового обов’язку в умовах пов’язаних з 
ризиком для життя, у заходах із забезпечення національноі 
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройноі агресіі 
Російськоі Федераціі у Донецькій та Луганській областях та 
з нагоди Дня Збройних Сил Украіни і 4-оі річниці з дня 
створення частини рекомендувати першому заступнику голови 
Чернівецькоі обласноі ради інзі МАКОВЕЦЬКіЙ 
нагородити Почесною відзнакою     Чернівецькоі обласноі 
ради «За заслуги перед Буковиною»     РОМАНЮКА івгенія 
Олександровича, КИСіЛЬОВА Василя Васильовича, ТИМКіВА 
Олександра івановича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
  
  
Голова постійної комісії          Ростислав ПОКЛІТАР 
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Про розгляд клопотання командира 
в/ч А3715 Максима Супруна щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради            
«За заслуги перед Буковиною» 
військовослужбовців частини, 
капітана Євгенія РОМАНЮКА, 
старшого сержанта Василя 
КИСІЛЬОВА, старшого сержанта 
Олександра ТИМКІВА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень про клопотання командира військової частини 
А3715 Максима Супруна щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною військовослужбовців в/ч А3715 
оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних Сил України, 
заступника командира батальйону з тилу – начальника тилу частини, капітана 
Євгенія РОМАНЮКА, головного сержанта 3 гірсько-штурмового взводу 1 
гірсько-штурмової роти, старшого сержанта Василя КИСІЛЬОВА, головного 
сержанта 2 гірсько-штурмового взводу 2 гірсько-штурмової роти, старшого 
сержанта Олександра ТИМКІВА, постійна комісія 

  
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2.  За особисту мужність, стійкість та рішучість, проявлені під час 

виконання військового обов’язку в умовах пов’язаних з ризиком для життя, у 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та з 
нагоди Дня Збройних Сил України і 4-ої річниці з дня створення частини 



рекомендувати першому заступнику голови Чернівецької обласної ради Інзі 
МАКОВЕЦЬКІЙ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» РОМАНЮКА Євгенія Олександровича, КИСІЛЬОВА 
Василя Васильовича, ТИМКІВА Олександра Івановича. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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