
 
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 №8 

8 червня 2021 р.                                  м. Чернівці 
каб. №332 

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Сергій РАТУШЕНКО 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 
2. Про внесення змін до Регіональної програми профілактики правопорушень 

в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки. 
Інформує: Андрій МЕЛЬНИЧУК – завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної 
адміністрації. 

3. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради. 

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

4. Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади. 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 
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5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Верховної ради України щодо ухвалення законопроєктів малої приватизації 
№4572, 4573, 4574 та 4575. 

Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

6. Про клопотання Івано-Франківської обласної ради щодо повторного 
присвоєння звання Героя України Провіднику Організації Українських 
Націоналістів Степанові БАНДЕРІ та Головнокомандувачу Української 
Повстанської армії Роману ШУХЕВИЧУ. 

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

7. Про клопотання Громадської спілки «Асоціація Ветеранів «За Україну! За 
її Волю!» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»(посмертно) 8 чол. 

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

8. Про клопотання Громадської спілки «Асоціація Ветеранів «За Україну! За 
її Волю!» щодо визнання 17 червня – регіональним Днем пам’яті загиблих 
Буковинців в російсько-українській війні. 

Інформує: Андрій ПУЗДРЯК – депутат обласної ради, ГОЛОВА 
Громадської спілки «Асоціація Ветеранів «За Україну! За її Волю!».  

9. Про клопотання Громадської організації Громадський Рух пенсіонерів 
силових відомств України» щодо включення до порядку денного чергової сесії 
обласної ради питання «Про звернення до Верховної Ради України про проблеми 
пенсійного забезпечення пенсіонерів силових відомств України». 

Інформує: Володимир ВАКАРЮК – голова ГО «Громадський Рух 
пенсіонерів силових відомств України» 

10.Про клопотання Сучевенського сільського голови щодо сприяння у 
відкритті пункту спрощеного перетину державного кордону на ділянці Корчівці - 
Білка. 

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

11.Про розгляд та підтримки звернення виконавчого комітету Берегометської 
селищної ради Вижницького району до ВРУ 

Інформує: Світлана ФОЧУК -  голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 
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12.Про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла АНДРЮКА 
щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України КОЗЯНА Михайла 
Дмитровича. 

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

13.Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-
інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Грамотою Верховної 
Ради України АНДРОНИКА Миколу Дмитровича. 

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

14.Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-
інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Відзнакою Верховної 
Ради України – цінним подарунком РАЦУ Петра Євсійовича. 

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

15.Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-
інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Грамотою Верховної 
Ради України Гришку Георгія Євгеновича. 

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

16.Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-
інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Почесною Грамотою 
Верховної Ради України МЕЛЕНТІЯ Юрія Ємиловича. 

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

17.Про клопотання Голови Чернівецької обласної ради щодо нагородження 
Почесною Грамотою Верховної Ради України. 

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

18.Про клопотання ректора Чернівецького національного університету імені 
Юрія ФЕДЬКОВИЧА Романа ПЕТРИШИНА щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана Романовича. 

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

19.Про клопотання проректора з науково-педагогічної роботи Буковинського 
державного медичного університету щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» МАКСИМ'ЮКА 
Віталія Васильовича 

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

20.Про клопотання начальника Чернівецького обласного управління лісового 
та мисливського господарства Василя ГОНЧАРА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» БУЖОРУ 
Василя Тодоровича та ЧЕБАНА Дмитра Івановича 

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

21.Про розгляд листа громадської організації «Корчівці-наш край!» щодо 
відкриття місцевого пункту для спрощеного перетину державного кордону на 
ділянці Корчівці - Білка. 

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

22.Про розгляд клопотання Берегометської селищної ради Вижницького 
району щодо надання населеним пунктам селищу Берегомет, селам Лукавці, 
Вахнівці Майдан та Липовани статусу гірських населених пунктів. 

Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

23. Про затвердження Положення про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької 
обласної державної адміністрації та Чернівецької обласної ради «400 років 
Хотинській битві» 

Інформує: Оксана ПРОХОРОВА-СКРИПА - начальник юридичного відділу 
виконавчого апарату обласної ради 

 
Слухали пропозицію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності щодо перенесення розгляду питання №1 та №9 на наступне засідання 
комісії, яке відбудеться 17 червня 2021 об 12 годині в каб. №338.  

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали пропозицію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з питань 

місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
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нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про об’єднання розгляду питань №13-16. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
1. Слухали: інформацію Андрія МЕЛЬНИЧУКА – завідувача сектора 

взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації Про внесення змін до Регіональної програми 
профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки» на розгляд сесії обласної ради. 

 
2. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо 

реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради» 
на розгляд сесії обласної ради. 

 
3. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо 

реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» на розгляд сесії обласної ради. 

 
4.Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Верховної ради України щодо ухвалення  законопроєктів малої приватизації 
№4572, 4573, 4574 та 4575 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної ради України щодо 
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ухвалення законопроєктів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
5. Слухали: клопотання Івано-Франківської обласної ради щодо 

повторного присвоєння звання Героя України Провіднику Організації Українських 
Націоналістів Степанові БАНДЕРІ та Головнокомандувачу Української 
Повстанської армії Роману ШУХЕВИЧУ 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
6. Слухали: клопотання Громадської спілки «Асоціація Ветеранів «За 

Україну! За її Волю!» від 18 травня 2021 року №13 щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий внесок у справі захисту української держави та зміцнення 

обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових 
дій рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»( 
посмертно): 

− старшого лейтенанта ФУЙФУРУ Владислава Омеляновича; 
− солдата МІЗУНСЬКОГО Юрія Івановича; 
− солдата ВАЛЯВСЬКОГо Іллю Васильовичу; 
− солдата ЛЕОНТІЯ Іллю Корнелійовича; 
− сержанта МІГОВАНА Віктора Миколайовича; 
− молодого сержанта КРИСОВАТОГО Ігоря Івановича; 
− старшого солдата ПІЦУЛА Віктора Петровича; 
− солдата ДОНИКА Максима Вікторовича. 
 
7. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання Громадської спілки «Асоціація Ветеранів «За Україну! 
За її Волю!» від 14 квітня 2021 року №11 щодо визнання 17 червня – регіональним 
Днем пам’яті загиблих Українців в російсько-українській війні 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про встановлення в 

Чернівецькій області Дня пам’яті загиблих Буковинців під час проведення операції 
об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей» на розгляд сесії 
обласної ради. 

 
8. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
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діяльності про звернення Сучевенської сільської ради Чернівецького району щодо 
сприяння відкриття пункту спрощеного перетину Державного кордону на ділянці 
Корчівці-Білка від 18 травня 2021 року №482 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Сучевенській сільській раді підготувати 

документи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 
2010 року № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через 
державний кордон та пункти контролю». 

 
9. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про звернення виконавчого комітету Берегометської селищної ради 
Вижницького району до Верховної Ради України щодо внесення об’єкта дитячого 
закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» у додаток 3 проєкту Закону 4020 
від 02.09.2020 «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають 
приватизації», що знаходиться в смт. Берегомет Вижницького Чернівецької 
області 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
10. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради - директора КЗ 
«Путильський районний стадіон «Карпати» ім. А.Гусіна» депутата Вижницької 
районної ради Черівецької області КОЗЯНА Михайла Дмитровича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної ради 
КОЗЯНА Михайла Дмитровича». 

 
11. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-
інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження відзнаками Верховної 
Ради України з нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в 
Афганістані 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України». 
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12. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання голови Чернівецької обласної ради Олексія БОЙКА 
щодо нагородження Грамотами Верховної Ради з нагоди 30-річчя Дня 
незалежності України, постійна комісія  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення «Про 

клопотання щодо нагородження Грамотами Верховної Ради України». 
 
13. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання ректора Чернівецького національного університету 
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Романа ПЕТРИШИНА щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної ради України - декана економічного факультету 
Чернівецького національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА, доктора 
економічних наук БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана Романовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана Романовича». 

14. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 
питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання проректора з науково-педагогічної роботи 
Буковинського державного медичного університету Ігоря ГЕРУШІ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» в.о. ректора Буковинського державного медичного університету, 
професора кафедри хірургії №1 МАКСИМ'ЮКА Віталія Васильовича 

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

особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних кадрів 
та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МАКСИМ'ЮКА Віталія 
Васильовича. 

 
15. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання начальника Чернівецького обласного управління 
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лісового та мисливського господарства Василя ГОНЧАРА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
пенсіонерів галузі лісового господарства БУЖОРУ Василя Тодоровича та 
ЧЕБАНА Дмитра Івановича 

Вирішили: 
2. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
3. За активну роботу з розвитку лісового господарства та з нагоди Дня 

Конституції України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» БУЖОРУ Василя Тодоровича та ЧЕБАНА Дмитра Івановича. 

 
16. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про лист громадської організації «Корчівці-наш край!» від 27.05.2021 
№4/2021 щодо відкриття місцевого пункту для спрощеного перетину державного 
кордону на ділянці Корчівці – Білка, постійна комісія 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
17. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання Берегометської селищної ради Вижницького району від 
06.04.21 №583-ОЛ-11 щодо надання населеним пунктам селищу Берегомет, селам 
Лукавці, Вахнівці Майдан та Липовани статусу гірських населених пунктів 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

підготувати подання щодо надання населеним пунктам статусу селища Берегомет, 
селам Лукавці, Вахнівці Майдан та Липовани статусу гірських населених пунктів, 
відповідно до статті 2 Закону Украни «Про статус гірських населених пунктів в 
Україні. 

 
18. Слухали: інформацію Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ - начальника 

юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради про затвердження 
Положення про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві» на 
розгляд сесії обласної ради. 
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продовження засідання комісії 
17 червня 2021                                  м. Чернівці 
каб. №332 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся ПАЛАГНЮК, Сергій 
РАТУШЕНКО 
Перший заступник голови обласної ради Микола ГУЙТОР 
Запрошені: Василь ЮРІЙЧУК, Володимир ВАКАРЮК 

 
1. Про розгляд клопотання  ГО «Громадський рух Пенсіонерів силових 

відомств України». 
2. Про структуру та чисельність виконавчого апарату обласної ради. 
3. Про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 

АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Миколи 
ОГРОДЮКА. 

4. Про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ІВОНЯКА Георгія Степановича. 

5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання 
до КМУ щодо неефективності функціонування пересувних мобільних відділень 
АТ «Укрпошта» на території Чернівецької області. 

6. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання 
до КМУ щодо необхідність скасування Постанови КМУ №277 від 29.03.2021 року. 

 
1. Слухали: інформацію Володимира ВАКАРЮКА – голову ГО 

«Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України» щодо включення до 
порядку денного чергової сесії обласної ради питання «Про звернення до 
Верховної Ради України про проблеми пенсійного забезпечення пенсіонерів 
силових відомств України» 

Вирішили: 
1. Звернення громадської організації «Громадський Рух пенсіонерів 

силових відомств України» підтримати по суті. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення «Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIIІ скликання до Верховної ради 
України та Кабінету Міністрів України щодо належного пенсійного забезпечення, 
збереження соціальних пільг та гарантій пенсіонерам та ветеранам силових 
відомств України». 

 
2. Слухали: інформацію начальника юридичного відділу обласної ради 

Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ про структуру та чисельність виконавчого 
апарату обласної ради. 

Виступили: Світлана ФОЧУК, Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Леся 
ПАЛАГНЮК, Сергій РАТУШЕНКО. 

Результати голосування: за – 2; проти – 2. 
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Рішення не прийнято 
 
3. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» керуючого справами виконавчого апарату 
Вижницької районної ради ІВОНЯКА Георгія Степановича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок в організацію роботи органів місцевого 

самоврядування краю, активну участь у вирішенні питань соціально-економічного, 
культурного та духовного розвитку Вижницького району, з нагоди Дня 
Конституції України та 65-річчя від дня народження рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ІВОНЮКА Георгія 
Степановича. 

 
4. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України директора КП 
«Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвиля Черемошу» ОГРОДЮКА 
Миколи Георгійовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення «Про 

клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України ОГРОДЮКА 
Миколу Георгійовича». 

 
5. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про поданий депутатом Чернівецької обласної ради VIII скликання 
Лілією БОРТИЧ проєкт рішення «Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо неефективності 
функціонування пересувних мобільних відділень АТ «Укрпошта» на території 
Чернівецької області» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати для розгляду на сесії проєкт рішення «Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо неефективності функціонування пересувних мобільних 
відділень АТ «Укрпошта» на території Чернівецької області». 
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6. Слухали: інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з 

питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності про поданий депутатом Чернівецької обласної ради VIII скликання 
Лілією БОРТИЧ проєкт рішення «Про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо необхідність скасування 
Постанови КМУ №277 від 29.03.2021 року» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати для розгляду на сесії проєкт рішення ««Про 

звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету 
Міністрів України щодо необхідність скасування Постанови КМУ №277 від 
29.03.2021 року». 

 
 
 
 
 

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 
 

17 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання голови Вижницької 
районної ради Михайла АНДРЮКА 
щодо нагородження Грамотою  
Верховної Ради України 
Миколи ОГРОДЮКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Вижницької районної 
ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 
України директора КП «Редакція районного радіомовлення «Радіо «Хвиля 
Черемошу» ОГРОДЮКА Миколи Георгійовича, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України 
ОГРОДЮКА Миколу Георгійовича». 

 
 

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 
 
08 червня 2021                               м. Чернівці 

 
Про внесення змін до Регіональної 
програми профілактики 
правопорушень в Чернівецькій області 
на період 2020-2022 роки 
 

Обговоривши інформацію Андрія МЕЛЬНИЧУКА – завідувача сектора 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про внесення змін до 

Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на 
період 2020-2022 роки» на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

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 
 
08 червня 2021                               м. Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування 
на депутатські запити, що внесені на 
попередніх сесіях обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 

постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про інформацію щодо реагування на депутатські 
запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо 

реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної 
ради» на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

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 
 

08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування  
на звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 
постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо 

реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» на розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

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 
 
08 червня 2021                                         м. Чернівці 
 
Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання 
до Верховної ради України щодо ухвалення 
 законопроєктів малої приватизації 
№4572, 4573, 4574 та 4575 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 

постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про звернення депутатів Чернівецької обласної 
ради VIII скликання до Верховної ради України щодо ухвалення  
законопроєктів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної ради України щодо 
ухвалення законопроєктів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

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 
 

08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання Івано-Франківської 
обласної ради 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Івано-Франківської обласної 
ради щодо повторного присвоєння звання Героя України Провіднику 
Організації Українських Націоналістів Степанові БАНДЕРІ та 
Головнокомандувачу Української Повстанської армії Роману ШУХЕВИЧУ, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

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 
 

08 червня 2021                                  м. Чернівці 
 

Про клопотання Громадської спілки  
«Асоціація Ветеранів «За Україну! За її Волю!»  
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»(посмертно)  
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Громадської спілки 
«Асоціація Ветеранів «За Україну! За її Волю!» від 18 травня 2021 року №13 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

2. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
3. За вагомий внесок у справі захисту української держави та 

зміцнення обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені 
під час бойових дій рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною»( посмертно): 

− старшого лейтенанта ФУЙФУРУ Владислава Омеляновича; 
− солдата МІЗУНСЬКОГО Юрія Івановича; 
− солдата ВАЛЯВСЬКОГо Іллю Васильовичу; 
− солдата ЛЕОНТІЯ Іллю Корнелійовича; 
− сержанта МІГОВАНА Віктора Миколайовича; 
− молодого сержанта КРИСОВАТОГО Ігоря Івановича; 
− старшого солдата ПІЦУЛА Віктора Петровича; 
− солдата ДОНИКА Максима Вікторовича. 
 

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 № 8 
 
08 червня 2021                               м.Чернівці 
 
Про клопотання Громадської спілки 
«Асоціація Ветеранів «За Україну! За її Волю!» 
щодо визнання 17 червня – регіональним 
Днем пам’яті загиблих Буковинців в  
російсько-українській війні 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Громадської спілки 
«Асоціація Ветеранів «За Україну! За її Волю!» від 14 квітня 2021 року №11 
щодо визнання 17 червня – регіональним Днем пам’яті загиблих Українців в 
російсько-українській війні, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про встановлення в 

Чернівецькій області Дня пам’яті загиблих Буковинців під час проведення 
операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

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 № 9 
 
17 червня 2021                               м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання  
ГО «Громадський рух Пенсіонерів 
силових відомств України» 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Володимира ВАКАРЮКА – 
голову ГО «Громадський Рух пенсіонерів силових відомств України» щодо 
включення до порядку денного чергової сесії обласної ради питання «Про 
звернення до Верховної Ради України про проблеми пенсійного забезпечення 
пенсіонерів силових відомств України», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Звернення громадської організації «Громадський Рух пенсіонерів 

силових відомств України» підтримати по суті. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIIІ скликання до 
Верховної ради України та Кабінету Міністрів України щодо належного 
пенсійного забезпечення, збереження соціальних пільг та гарантій пенсіонерам 
та ветеранам силових відомств України» 

 
 
 

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 № 10 
 
08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про звернення Сучевенської сільської 
ради Чернівецького району щодо 
сприяння відкриття пункту 
спрощеного перетину Державного 
кордону на ділянці Корчівці-Білка 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 
постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про звернення Сучевенської сільської ради 
Чернівецького району щодо сприяння відкриття пункту спрощеного перетину 
Державного кордону на ділянці Корчівці-Білка від 18 травня 2021 року №482, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати голові Сучевенській сільській раді підготувати 

документи відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 
2010 року № 751 «Про затвердження Положення про пункти пропуску через 
державний кордон та пункти контролю». 

 
 

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 № 11 
 
08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про розгляд та підтримки звернення 
виконавчого комітету Берегометської 
селищної ради Вижницького району до 
Верховної Ради України 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови 
постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та 
антикорупційної діяльності про звернення виконавчого комітету 
Берегометської селищної ради Вижницького району до Верховної Ради України 
щодо внесення об’єкта дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Юність» 
у додаток 3 проєкту Закону 4020 від 02.09.2020 «Про перелік об’єктів права 
державної власності, що не підлягають приватизації», що знаходиться в  
смт. Берегомет Вижницького Чернівецької області, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 

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 № 12 
 
08 червня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про клопотання голови  
щодо нагородження Почесною  
грамотою Верховної ради КОЗЯНА 
Михайла Дмитровича 
 

Заслухавши та обговоривши клопотання голови Вижницької районної 
ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради - 
директора КЗ «Путильський районний стадіон «Карпати» ім. А.Гусіна» 
депутата Вижницької районної ради Черівецької області КОЗЯНА Михайла 
Дмитровича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної ради 
КОЗЯНА Михайла Дмитровича». 

 
 
 

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 № 13 
 
08 червня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотань щодо  
нагородження відзнаками Верховної 
Ради України  
 

Заслухавши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 
організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо 
нагородження відзнаками Верховної Ради України з нагоди відкриття 
пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані, постійна комісія 
 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України з 
нагоди відкриття пам’ятного знака учасникам бойових дій в Афганістані». 

 
 
 

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 № 14 
 
08 червня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотань щодо  
нагородження відзнаками Верховної 
Ради України 
 

Заслухавши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 
ради Олексія БОЙКА щодо нагородження Грамотами Верховної Ради з нагоди 
30-річчя Дня незалежності України, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Грамотами Верховної Ради України». 
 
 
 

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 № 15 
 

08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання ректора 
Чернівецького національного  
університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА  
Романа ПЕТРИШИНА щодо нагородження  
Почесною грамотою Верховної ради України 
Руслана БІЛОСУРСЬКОГО 
 

Заслухавши та обговоривши клопотання ректора Чернівецького 
національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Романа ПЕТРИШИНА 
щодо нагородження Почесною грамотою Верховної ради України - декана 
економічного факультету Чернівецького національного університету імені 
Юрія ФЕДЬКОВИЧА, доктора економічних наук БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана 
Романовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради 
України БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана Романовича». 

 
 
 

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 № 16 
 

08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання проректора з науково-
педагогічної роботи Буковинського державного медичного університету Ігоря 
ГЕРУШІ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» в.о. ректора Буковинського державного 
медичного університету, професора кафедри хірургії №1 МАКСИМ'ЮКА 
Віталія Васильовича, постійна комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних 
кадрів та з нагоди Дня медичного працівника рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МАКСИМ'ЮКА 
Віталія Васильовича. 

 
 
 

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 № 17 
 

08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання начальника 
Чернівецького обласного управління 
лісового та мисливського господарства 
Василя ГОНЧАРА щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання начальника Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства Василя 
ГОНЧАРА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» пенсіонерів галузі лісового господарства 
БУЖОРУ Василя Тодоровича та ЧЕБАНА Дмитра Івановича, постійна комісія 
  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За активну роботу з розвитку лісового господарства та з нагоди Дня 

Конституції України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» БУЖОРУ Василя Тодоровича та ЧЕБАНА Дмитра 
Івановича. 

 
 

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 № 18 
 
08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про звернення громадської  
організації «Корчівці-наш край!» 
 

Розглянувши лист громадської організації «Корчівці-наш край!» від 
27.05.2021 №4/2021 щодо відкриття місцевого пункту для спрощеного перетину 
державного кордону на ділянці Корчівці – Білка, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 

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 № 19 
 
08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про клопотання Берегометської 
селищної ради Вижницького району  
 

Розглянувши клопотання Берегометської селищної ради Вижницького 
району від 06.04.21 №583-ОЛ-11 щодо надання населеним пунктам селищу 
Берегомет, селам Лукавці, Вахнівці Майдан та Липовани статусу гірських 
населених пунктів, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати Чернівецькій обласній державній адміністрації 

підготувати подання щодо надання населеним пунктам статусу селища 
Берегомет, селам Лукавці, Вахнівці Майдан та Липовани статусу гірських 
населених пунктів, відповідно до статті 2 Закону Украни «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні. 

 
 
 

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 № 20 
 
08 червня 2021                                   м.Чернівці 
 
Про затвердження Положення про 
Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької  
обласної державної адміністрації та 
Чернівецької обласної ради 
«400 років Хотинській битві» 
 

Обговоривши пропозицію Оксани ПРОХОРОВОЇ-СКРИПИ - 
начальника юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про Почесну відзнаку (медаль) Чернівецької обласної державної 
адміністрації та Чернівецької обласної ради «400 років Хотинській битві» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 

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 № 21 
 

17 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про клопотання голови Вижницької 
районної ради Михайла АНДРЮКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ІВОНЯКА Георгія 
Степановича 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Вижницької районної 
ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» керуючого справами 
виконавчого апарату Вижницької районної ради ІВОНЯКА Георгія 
Степановича, постійна комісія   

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок в організацію роботи органів 

місцевого самоврядування краю, активну участь у вирішенні питань соціально-
економічного, культурного та духовного розвитку Вижницького району, з 
нагоди Дня Конституції України та 65-річчя від дня народження рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ІВОНЮКА Георгія Степановича. 

 
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 № 22 
 

17 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради  
VIII скликання до КМУ щодо 
неефективності функціонування 
пересувних мобільних відділень 
АТ «Укрпошта» на території 
Чернівецької області 
 

Розглянувши поданий депутатом Чернівецької обласної ради  
VIII скликання Лілією БОРТИЧ проєкт рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
неефективності функціонування пересувних мобільних відділень АТ 
«Укрпошта» на території Чернівецької області», постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати для розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Кабінету Міністрів України щодо неефективності функціонування пересувних 
мобільних відділень АТ «Укрпошта» на території Чернівецької області». 

 
 

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 № 23 
 

17 червня 2021                                   м.Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради 
VIII скликання до КМУ 
щодо необхідність 
скасування Постанови КМУ 
№277 від 29.03.2021 року 
 

Розглянувши поданий депутатом Чернівецької обласної ради  
VIII скликання Лілією БОРТИЧ проєкт рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Кабінету Міністрів України щодо 
необхідність скасування Постанови КМУ №277 від 29.03.2021 року», постійна 
комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодити та рекомендувати для розгляду на сесії проєкт рішення 

««Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до 
Кабінету Міністрів України щодо необхідність скасування Постанови КМУ 
№277 від 29.03.2021 року». 

 
 

Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 


	Протокол №8 від 17.06.21
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	2. Про внесення змін до Регіональної програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-2022 роки.
	3. Про інформацію щодо реагування на депутатські запити, що внесені на попередніх сесіях обласної ради.
	4. Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади.
	5. Про звернення депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання до Верховної ради України щодо ухвалення законопроєктів малої приватизації №4572, 4573, 4574 та 4575.
	6. Про клопотання Івано-Франківської обласної ради щодо повторного присвоєння звання Героя України Провіднику Організації Українських Націоналістів Степанові БАНДЕРІ та Головнокомандувачу Української Повстанської армії Роману ШУХЕВИЧУ.
	12. Про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України КОЗЯНА Михайла Дмитровича.
	13. Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України АНДРОНИКА Миколу Дмитровича.
	14. Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Відзнакою Верховної Ради України – цінним подарунком РАЦУ Петра Євсійовича.
	15. Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Грамотою Верховної Ради України Гришку Георгія Євгеновича.
	16. Про клопотання Голови Чернівецької обласної організації УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) Георгія КОЗМИ щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України МЕЛЕНТІЯ Юрія Ємиловича.
	17. Про клопотання Голови Чернівецької обласної ради щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної Ради України.
	18. Про клопотання ректора Чернівецького національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Романа ПЕТРИШИНА щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України БІЛОСКУРСЬКОГО Руслана Романовича.
	19. Про клопотання проректора з науково-педагогічної роботи Буковинського державного медичного університету щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» МАКСИМ'ЮКА Віталія Васильовича
	20. Про клопотання начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя ГОНЧАРА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги Перед Буковиною» БУЖОРУ Василя Тодоровича та ЧЕБАНА Дмитр...
	2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади» на розгляд сесії обласної ради.
	Голова постійної комісії         Світлана ФОЧУК


	Висновки комісії
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про інформацію щодо реагування
	на депутатські запити, що внесені на
	попередніх сесіях обласної ради
	Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності про інформац...

	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про інформацію щодо реагування
	на звернення депутатів Чернівецької
	обласної ради до центральних органів
	виконавчої влади
	Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності про інформац...
	2. Внести відповідний проєкт рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади» на розгляд сесії обласної ради.

	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про звернення депутатів
	Чернівецької обласної ради VIII скликання
	до Верховної ради України щодо ухвалення
	законопроєктів малої приватизації
	№4572, 4573, 4574 та 4575
	Заслухавши та обговоривши інформацію Світлани ФОЧУК – голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності про зверненн...

	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Про клопотання голови
	щодо нагородження Почесною
	грамотою Верховної ради КОЗЯНА
	Михайла Дмитровича
	Заслухавши та обговоривши клопотання голови Вижницької районної ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради - директора КЗ «Путильський районний стадіон «Карпати» ім. А.Гусіна» депутата Вижницької районної ради Черівецької області К...

	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	Розглянувши та обговоривши клопотання начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя ГОНЧАРА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» пенсіонерів галузі лі...

	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА


