
 
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 № 10 

08 липня 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 командира військової частини А2582 
полковника Сергія КРОТОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Андрія 
УСАНОВА 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

Слухали: Інформацію Світлани ФОЧУК про клопотання командира 
військової частини А2582 Сергія КРОТОВА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника штабу - першого заступника командира військової частини 
А2582, підполковника УСАНОВА Андрія Юрійовича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий 

патріотизм, відданість військовій присязі, мужність, героїзм, зразкову 
дисципліну та з нагоди повернення особового складу військової частини 
А2582 із зони проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та 
Луганської областей рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» УСАНОВА Андрія Юрійовича. 

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 
 
08 липня 2021                              м. Чернівці 
 
Про розгляд клопотання командира 
військової частини А2582 полковника 
Сергія КРОТОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Андрія УСАНОВА 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання командира військової  

частини А2582 Сергія КРОТОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника штабу - 
першого заступника командира військової частини А2582, підполковника 
УСАНОВА Андрія Юрійовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий патріотизм, 

відданість військовій присязі, мужність, героїзм, зразкову дисципліну та з 
нагоди повернення особового складу військової частини А2582 із зони 
проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської 
областей рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» УСАНОВА Андрія Юрійовича. 
 
 
Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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