
 
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 № 7 

 
12 травня 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 голови Чернівецької обласної організації 

УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження 

Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед 

Буковиною» РАЦИ Петра Євсійовича. 

2. Про розгляд клопотання начальника головного управління 

національної поліції в Чернівецькій області, генерала поліції третього рангу 

Анатолія Дмитрієва щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 

обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» ФЕДОРЮКА Геннадія 

Йосиповича. 

3. Про розгляд клопотання керівника ГФ «Буковинська народна 

комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною 

відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» 

ПОЛЬОВОЇ Світлани Петрівни. 



4. Про розгляд клопотання голови Недобоївської сільської ради 

Дністровського району Чернівецької області Юрія ЮЗВИ щодо 

нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 

Перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА Георгія Антоновича. 

5. Про розгляд клопотання голови Недобоївської сільської ради 

Дністровського району Чернівецької області Юрія ЮЗВИ щодо 

нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 

Перед Буковиною» ГУЦУЛА Івана Андрійовича. 

6. Про розгляд клопотання ректора Чернівецького Національного 

Університету імені Юрія Федьковича Романа ПЕТРИШИНА щодо 

нагородження Почесними відзнаками Чернівецької обласної ради «За заслуги 

Перед Буковиною» ГРІГОРКІВА Василя Степановича та НІКІФОРОВА 

Петра Опанасовича. 

7. Про розгляд клопотання Топорівського сільського голови Юрія 

ПАСІЧНИКА щодо нагородження Почесними відзнаками Чернівецької 

обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» ДУТЧАКУ Степану 

Степановичу. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 

  

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голови 

Новоселицької районної організації ветеранів Афганістану РАЦИ Петра 

Євсійовича. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Буковині, патріотичне виховання молоді, активну громадянську позицію та з 



нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані 

рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 

нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 

перед Буковиною» РАЦУ Петра Євсійовича. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» полковника 

поліції, заступника начальника ГУНП в Чернівецькій області ФЕДОРЮКА 

Геннадія Йосиповича. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, значний особистий внесок і наполегливість у боротьбі зі 

злочинністю, героїзм та відвагу та з нагоди відзначення 50-ї річниці з дня 

створення інформаційної служби України, рекомендувати голові 

Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 

відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 

ФЕДОРЮКА Геннадія Йосиповича. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заступника 

директора Департаменту - начальника управління реформ медицини та 

кадрової політики Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної 

державної адміністрації, волонтера ПОЛЬОВОЇ Світлани Петрівни. 



Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 

особистий внесок у допомогу ветеранам АТО/ООС  та з нагоди Дня 

медичного працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 

Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 

ради «За заслуги перед Буковиною» ПОЛЬОВУ Світлану Петрівну. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА 

Георгія Антоновича засновника та керівника аматорського ансамблю 

«Гармошкарі». 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За багаторічну творчу працю, вагомий внесок у розвиток 

музичної культури Буковинської громади та українського народу, високий 

рівень виконавської майстерності та з нагоди 50-річчя творчої діяльності, 45-

річчя створення колективу «Гармошкарі» та 10-річчя присвоєння звання – 

«народний аматорський колектив» рекомендувати голові Чернівецької 

обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА 

Георгія Антоновича. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 



Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА 

Георгія Антоновича засновника та керівника аматорського ансамблю 

«Гармошкарі». 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За багаторічну творчу працю, вагомий внесок у розвиток 

музичної культури Буковинської громади та українського народу, високий 

рівень виконавської майстерності та з нагоди 50-річчя творчої діяльності, 45-

річчя створення колективу «Гармошкарі» та 10-річчя присвоєння звання – 

«народний аматорський колектив» рекомендувати голові Чернівецької 

обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА 

Георгія Антоновича. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГУЦУЛА Івана 

Андрійовича члена Національної спілки художників України, живописця, 

художника-педагога, доцента, кандидата мистецтвознавства.  

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За особистий значний внесок у розвиток культури та 

популяризацію мистецтва Буковини серед міжнародної спільноти 

рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 

нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 

перед Буковиною» ГУЦУЛА Івана Андрійовича. 

 



Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора 

економічних наук, професора, завідувача кафедри економіко-математичного 

моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича ГРИГОРКІВА Василя Степановича та доктора економічних 

наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича НІКІФОРОВА Петра 

Опанасовича. 

Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та 

наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні 

досягнення у сфері реалізації державної політики в царині науки і вищої 

школи та з нагоди Дня науки і 50-річчя від дня заснування економічного 

факультету Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 

БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 

заслуги перед Буковиною» ГРИГОРКІВА Василя Степановича та 

НІКІФОРОВА Петра Опанасовича. 

 

Слухали інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 

антикорупційної діяльності щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Почесного 

ветерана України, воїна – інтернаціоналіста, депутата Топорівської сільської 

ради кількох скликань ДУТЧАКА Степана Степановича. 



Вирішили: 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

2. За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Буковині, патріотичне виховання молоді, активну громадянську позицію та з 

нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані 

рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію нагородити 

Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 

Буковиною» ДУТЧАКА Степана Степановича. 

 

 

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 
 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної організації 
УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) 
Георгія КОЗМИ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАЦИ Петра Євсійовича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 

організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» голови Новоселицької районної організації ветеранів 
Афганістану РАЦИ Петра Євсійовича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Буковині, патріотичне виховання молоді, активну громадянську позицію та з 
нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» РАЦУ Петра Євсійовича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 



 

 
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 № 2 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
Головного управління Національної 
поліції в Чернівецькій області, 
генерала поліції третього рангу 
Анатолія ДМИТРІЄВА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради  
«За заслуги перед Буковиною»  
ФЕДОРЮКА Геннадія Йосиповича 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання начальника Головного 
управління національної поліції в Чернівецькій області, генерала поліції 
третього рангу Анатолія ДМИТРІЄВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
полковника поліції, заступника начальника ГУНП в Чернівецькій області 
ФЕДОРЮКА Геннадія Йосиповича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

значний особистий внесок і наполегливість у боротьбі зі злочинністю, героїзм 
та відвагу та з нагоди відзначення 50-ї річниці з дня створення інформаційної 
служби України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» ФЕДОРЮКА Геннадія Йосиповича. 

 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 



 

 
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 № 3 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання керівника 
ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
ПОЛЬОВОЇ Світлани Петрівни 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання керівника ГФ «Буковинська 
народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
заступника директора Департаменту - начальника управління реформ медицини 
та кадрової політики Департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної 
державної адміністрації, волонтера ПОЛЬОВОЇ Світлани Петрівни, постійна 
комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

особистий внесок у допомогу ветеранам АТО/ООС  та з нагоди Дня медичного 
працівника рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПОЛЬОВУ Світлану Петрівну. 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 

 



 

 
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 № 4 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Недобоївської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької 
області Юрія ЮЗВИ щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
ГАЙДЕЄКА Георгія Антоновича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Недобоївської 

сільської ради Дністровського району Чернівецької області Юрія ЮЗВИ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА Георгія Антоновича засновника та керівника 
аматорського ансамблю «Гармошкарі», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну творчу працю, вагомий внесок у розвиток музичної 

культури Буковинської громади та українського народу, високий рівень 
виконавської майстерності та з нагоди 50-річчя творчої діяльності, 45-річчя 
створення колективу «Гармошкарі» та 10-річчя присвоєння звання – «народний 
аматорський колектив» рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ГАЙДЕЄКА Георгія Антоновича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 



 

 

 
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 № 5 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Недобоївської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької 
області Юрія ЮЗВИ щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» ГУЦУЛА 
Івана Андрійовича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Недобоївської 

сільської ради Дністровського району Чернівецької області Юрія ЮЗВИ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною ГУЦУЛА Івана Андрійовича члена Національної спілки 
художників України, живописця, художника-педагога, доцента, кандидата 
мистецтвознавства, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За особистий значний внесок у розвиток культури та популяризацію 

мистецтва Буковини серед міжнародної спільноти рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГУЦУЛА Івана 
Андрійовича. 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 



 

 
 

 
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 № 6 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання ректора 
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича 
Романа ПЕТРИШИНА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» 
ГРИГОРКІВА Василя Степановича та 
НІКІФОРОВА Петра Опанасовича 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання ректора Чернівецького 
Національного Університету імені Юрія Федьковича Романа ПЕТРИШИНА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» доктора економічних наук, професора, завідувача 
кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича ГРИГОРКІВА Василя Степановича та 
доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри фінансів і кредиту 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
НІКІФОРОВА Петра Опанасовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий внесок у розвиток освіти і науки, ініціативу та 

наполегливість, сумлінне виконання службових обов’язків та професійні 



 

досягнення у сфері реалізації державної політики в царині науки і вищої школи 
та з нагоди Дня науки і 50-річчя від дня заснування економічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ГРИГОРКІВА Василя Степановича та НІКІФОРОВА Петра 
Опанасовича. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
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 № 7 
 
12 травня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Топорівської сільської ради Юрія 
ПАСІЧНИКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ДУТЧАКА Степана 
Степановича 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Топорівської сільської 

ради Юрія ПАСІЧНИКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Почесного ветерана 
України, воїна – інтернаціоналіста, депутата Топорівської сільської ради 
кількох скликань ДУТЧАКА Степана Степановича, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у розвиток ветеранського руху на 

Буковині, патріотичне виховання молоді, активну громадянську позицію та з 
нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ДУТЧАКА Степана Степановича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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