
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого 

самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних 

відносин та антикорупційної діяльності 
Протокол № 2 

05 березня 2021 р.                    м. Чернівці 
каб. №338 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд клопотання Гетьмана Українського козацтва 

М.М.Пантелюка щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Куриша Григорія Дмитровича 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії 

ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності щодо клопотання Гетьмана Українського 
козацтва М.М.Пантелюка щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Куриша Григорія 
Дмитровича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий внесок у становлення незалежної 

Української держави, плідну працю на користь Буковинського краю, 
розбудову козацтва на Буковині, утвердження національних ідеалів та 
розвиток духовної культури нашого народу рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Куриша Григорія 



Дмитровича Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 

 
 

Голова постійної комісії              Світлана ФОЧУК 
 
 
Секретар засідання комісії       Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ 
 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, 

регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності 
 

ВИСНОВОК № 1 
 

05 березня 2021                              м. Чернівці 
 

Про розгляд клопотання Гетьмана 
Українського козацтва 
М.М.Пантелюка щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Куриша Григорія 
Дмитровича 

 

Розглянувши клопотання Гетьмана Українського козацтва 
М.М.Пантелюка щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Польового гетьмана Буковино-
Подільського козацького округу, отамана Буковинського Коша, генерала - 
отамана Українського козацтва - Куриша Григорія Дмитровича та обговоривши 
інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи вагомий внесок у становлення незалежної Української 

держави, плідну працю на користь Буковинського краю, розбудову козацтва на 
Буковині, утвердження національних ідеалів та розвиток духовної культури 
нашого народу рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Куриша Григорія Дмитровича Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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