
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 148 

16 грудня 2020р.         м.Чернівці 
                                                                                                     вул. Грушевського, 1 
 
Присутні: 
Голова постійної комісії: Ростислав ПОКЛІТАР 
Заступник голови постійної комісії: Віктор КРОХМАЛЬ 
 
Запрошені: 
Наталія КОШУРБА – начальник 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 Чернівецької обласної ради Івана 

МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»: депутата Чернівецької 
міської ради V-VII скликань Валерія ЧИНУША; депутата Чернівецької 
міської ради VII скликання Валерія КАЗИМІРОВИЧА; депутата 
Чернівецької міської ради VII скликання, заступника Чернівецького 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів Юрія БУРЕГИ;   
Народного депутата України IX скликання Георгія МАЗУРАШУ; 
Народного депутата України VII та VIII скликань, депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання Максима БУРБАКА; генеральної директорки 
ТОВ «Чернівецький цегельний завод №3» Людмили ВАТАМАНЮК; 
фінансового директора ТОВ «Чернівецький цегельний завод №3»     
Андрія ВАТАМАНЮКА. 
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Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 
 

2. Про клопотання постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»: юрисконсульта КП «Чернівецький 
академічний облукрмуздрамтеатр імені Ольги Кобилянської» Юрія 
МЕЛЬНИКА; педагога, лікара-педіатра Чернівецького військово-
спортивного ліцею Ірини ХІМ’ЯК; заступника начальника відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради Віктора 
ГОРОДЕЦЬКОГО; депутата Кіцманської районної ради VI-VII скликань 
Ігора ГРИНЮКА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
3. Про клопотання постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»: медичного директора КНП 
«Чернівецький обласний перинатальний центр» Василя 
РИНЖУКА; доцента кафедри хірургіі БДМУ Володимира 
АНДРіЙЦЯ; депутата Сторожинецькоі районноі ради VII 
cкликання Віталія МАНіЛіЧА. 
Інформує: Ростислав ПОКЛІТАР – голова постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень 

 
4. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради Івана 

МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» адвоката Івана МАР’ЯНА, 
заступника голови Глибоцької РДА Леоніда ПОЛОВИНСЬКОГО. 
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 Чернівецької обласної 
ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»:               
Валерія ЧИНУША – депутата Чернівецької міської ради V-VII скликань, 
директора ТОВ «Бізнес-центр «Буковинський»; Валерія КАЗИМІРОВИЧА 
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– депутата Чернівецької міської ради VII скликання; Юрія БУРЕГИ – 
заступника Чернівецького міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів, депутата Чернівецької міської ради VII скликання, голови 
Садгірської районної ради м.Чернівці (2006-2015р.); Георгія МАЗУРАШУ 
– Народного депутата України IX скликання, члена спілки журналістів 
України; Максима БУРБАКА – Міністра інфраструктури України (2014р.), 
Народного депутата України VII та VIII скликань, депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання; Людмили ВАТАМАНЮК – генеральної 
директорки товариства з обмеженою відповідальністю «Чернівецький 
цегельний завод №3»; Андрія ВАТАМАНЮКА – фінансового директора 
товариства з обмеженою відповідальністю «Чернівецький цегельний завод 
№3».  

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»: Юрія МЕЛЬНИКА – 
юрисконсульта комунального підприємства «Чернівецький академічний 
обласний український музично-драматичний театр імені Ольги 
Кобилянської»; Ірини ХІМ’ЯК – педагога, лікара-педіатра Чернівецького 
військово-спортивного ліцею; Віктора ГОРОДЕЦЬКОГО – заступника 
начальника відділу адміністративно-територіальної реформи та 
децентралізації виконавчого апарату Чернівецької обласної ради;         
Ігора ГРИНЮКА – депутата Кіцманської районної ради VI-VII скликань, 
депутата Ошихлібської сільської ради IV скликання. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя РИНЖУКА – 
кандидата медичних наук, медичного директора комунального 
некомерційного підприємства «Чернівецький обласний перинатальний 
центр»; Володимира АНДРІЙЦЯ – кандидата медичних наук, доцента 
кафедри хірургії Вищого державного навчального закладу України 
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«Буковинський державний медичний університет»;  Віталія МАНІЛІЧА – 
депутата Сторожинецької районної ради VII cкликання.  

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
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 голови Чернівецької обласної 
ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Івана 
МАР’ЯНА – адвоката Приватної адвокатської контори, Леоніда 
ПОЛОВИНСЬКОГО – заступника голови Глибоцької районної державної 
адміністрації. 

Виступили: Віктор КРОХМАЛЬ 
Вирішили: висновок постійної комісії додається. 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії          Ростислав ПОКЛІТАР 
 
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 № 1/148 

 
16 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Івана МУНТЯНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною»: депутата Чернівецької міської 
ради V-VII скликань Валерія ЧИНУША; 
депутата Чернівецької міської ради VII 
скликання Валерія КАЗИМІРОВИЧА, 
депутата Чернівецької міської ради VII 
скликання, заступника Чернівецького 
міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Юрія БУРЕГИ;   
Народного депутата України IX скликання 
Георгія МАЗУРАШУ; Народного депутата 
України VII та VIII скликань, депутата 
Чернівецької обласної ради VI скликання 
Максима БУРБАКА; генеральної директорки 
ТОВ «Чернівецький цегельний завод №3» 
Людмили ВАТАМАНЮК; фінансового 
директора ТОВ «Чернівецький цегельний 
завод №3» Андрія ВАТАМАНЮКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови Чернівецької обласної 
ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»: Валерія ЧИНУША – депутата 
Чернівецької міської ради V-VII скликань, директора ТОВ «Бізнес-центр 
«Буковинський»; Валерія КАЗИМІРОВИЧА – депутата Чернівецької міської ради 
VII скликання; Юрія БУРЕГИ – заступника Чернівецького міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів, депутата Чернівецької міської ради VII 



скликання, голови Садгірської районної ради м.Чернівці (2006-2015р.);        
Георгія МАЗУРАШУ – Народного депутата України IX скликання, члена спілки 
журналістів України; Максима БУРБАКА – Міністра інфраструктури України 
(2014р.), Народного депутата України VII та VIII скликань, депутата Чернівецької 
обласної ради VI скликання; Людмили ВАТАМАНЮК – генеральної директорки 
товариства з обмеженою відповідальністю «Чернівецький цегельний завод №3»; 
Андрія ВАТАМАНЮКА – фінансового директора товариства з обмеженою 
відповідальністю «Чернівецький цегельний завод №3»; постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у розвиток територіальних громад сіл, селищ, міст Чернівецької 
області, плідну депутатську діяльність та з нагоди Дня місцевого самоврядування 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
ЧИНУША Валерія Миколайовича, КАЗИМІРОВИЧА Валерія Володимировича, 
БУРЕГУ Юрія Івановича, МАЗУРАШУ Георгія Георгійовича, БУРБАКА 
Максима Юрійовича.  

3.  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та з 
нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ВАТАМАНЮК Людмилу 
Михайлівну, ВАТАМАНЮКА Андрія 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 № 2/148 

 
16 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про клопотання постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»: 
юрисконсульта КП «Чернівецький 
академічний облукрмуздрамтеатр імені 
Ольги Кобилянської» Юрія МЕЛЬНИКА; 
педагога, лікара-педіатра Чернівецького 
військово-спортивного ліцею Ірини 
ХІМ’ЯК; заступника начальника відділу 
виконавчого апарату Чернівецької обласної 
ради Віктора ГОРОДЕЦЬКОГО; депутата 
Кіцманської районної ради VI-VII скликань 
Ігора ГРИНЮКА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»: Юрія МЕЛЬНИКА – 
юрисконсульта комунального підприємства «Чернівецький академічний обласний 
український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської»;              
Ірини ХІМ’ЯК – педагога, лікара-педіатра Чернівецького військово-спортивного 
ліцею; Віктора ГОРОДЕЦЬКОГО – заступника начальника відділу 
адміністративно-територіальної реформи та децентралізації виконавчого апарату 
Чернівецької обласної ради; Ігора ГРИНЮКА – депутата Кіцманської районної 
ради VI- VII скликань, депутата Ошихлібської сільської ради IV скликання; 
постійна комісія 
 
 



ВИРІШИЛА: 
 

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

позицію, відданість справі та з нагоди Дня місцевого самоврядування  
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
МЕЛЬНИКА Юрія Васильовича, ХІМ’ЯК Ірину Василівну, ГОРОДЕЦЬКОГО 
Віктора Матвійовича, ГРИНЮКА Ігора Олександровича. 

 
 
 

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 № 3/148 
16 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про клопотання постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»: 
медичного директора КНП «Чернівецький 
обласний перинатальний центр» Василя 
РИНЖУКА; доцента кафедри хірургії 
БДМУ Володимира АНДРІЙЦЯ; депутата 
Сторожинецької районної ради VII 
cкликання Віталія МАНІЛІЧА 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»: Василя РИНЖУКА – 
кандидата медичних наук, медичного директора комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецький обласний перинатальний центр»; Володимира 
АНДРІЙЦЯ – кандидата медичних наук, доцента кафедри хірургії Вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний 
університет»;  Віталія МАНІЛІЧА – депутата Сторожинецької районної ради VII 
cкликання; постійна комісія 

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

позицію, відданість справі та з нагоди Дня місцевого самоврядування  
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
РИНЖУКА Василя Єфремовича, АНДРІЙЦЯ Володимира Васильовича, 
МАНІЛІЧА Віталія 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 № 4/148 
16 грудня 2020 р. 
 

м. Чернівці 

 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради Івана 
МУНТЯНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» адвоката Івана МАР’ЯНА, 
заступника голови Глибоцької РДА 
Леоніда ПОЛОВИНСЬКОГО 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Ростислава ПОКЛІТАРА – голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень про клопотання голови Чернівецької обласної 
ради Івана МУНТЯНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Івана МАР’ЯНА – адвоката 
Приватної адвокатської контори, Леоніда ПОЛОВИНСЬКОГО – заступника 
голови Глибоцької районної державної адміністрації, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у розбудову правової держави та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування рекомендувати голові Чернівецької обласної ради                   
Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  МАР’ЯНА Івана Степановича.  

3.  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Чернівецької області та з 
нагоди Дня місцевого самоврядування рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Івану МУНТЯНУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ПОЛОВИНСЬКОГО Леоніда 
Васильовича. 

 
Голова постійної комісії                                                    Ростислав ПОКЛІТАР 
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