
 
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 № 11 

 
26 липня 2021 р.                              м. Чернівці 
каб. №338 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Юлія ГРИЦКУ-АНДРІЄШ, Сергій РАТУШЕНКО 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про клопотання голови правління Чернівецької обласної організації 

Національної Спілки Художників України ГУШКЕВИЧА Ю.П. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Івана БАЛАНА. 

2. Про клопотання голови громадської спілки «Всеукраїнська спілка 
інвалідів Чорнобиля» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Олега ДЕМЧЕНКА. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали: Інформацію Світлани ФОЧУК про клопотання голови 
правління чернівецької обласної організації національної спілки художників 
України ГУШКЕВИЧА Ю.П. щодо нагородження почесною відзнакою 
чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» заслуженого 
художника України, члена національної спілки художників України, графіка 
та живописця - Балана Івана Дмитровича 

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

особистий внесок у розвиток національного образотворчого мистецтва та з 
нагоди 80-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 



Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БАЛАНА Івана 
Дмитровича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали: Інформацію Світлани ФОЧУК про клопотання голови 

громадської спілки «Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною», керівника відокремленого підрозділу ГС «Всеукраїнська 
спілка інвалідів Чорнобиля у Чернівецькій області» ДЕМЧЕНКА Олега 
Вікторовича. 

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

особистий внесок у сфері соціального захисту осіб, які постраждали 
внаслідок ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та з нагоди 60-
річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ДЕМЧЕНКА Олега Вікторовича. 
 
 
 

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 
 

26 липня 2021                                  м. Чернівці 
 

Про клопотання голови правління 
Чернівецької обласної організації 
Національної Спілки Художників 
України ГУШКЕВИЧА Ю.П. 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Івана БАЛАНА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови правління 
Чернівецької обласної організації Національної Спілки Художників України 
ГУШКЕВИЧА Ю.П. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Заслуженого художника України, 
члена Національної спілки художників України, графіка та живописця - 
БАЛАНА Івана Дмитровича, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток національного образотворчого мистецтва та з 
нагоди 80-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БАЛАНА Івана 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 № 2 
 
26 липня 2021                               м. Чернівці 

 
Про клопотання голови громадської спілки 
«Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» 
щодо нагородження Почесною відзнакою  
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Олега ДЕМЧЕНКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови громадської спілки 
«Всеукраїнська спілка інвалідів Чорнобиля» щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною», 
керівника відокремленого підрозділу ГС «Всеукраїнська спілка інвалідів 
Чорнобиля у Чернівецькій області» ДЕМЧЕНКА Олега Вікторовича,постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та з нагоди 60-річчя від дня 
народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ДЕМЧЕНКА Олега Вікторовича. 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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