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ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань місцевого 

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

відносин та антикорупційної діяльності 
Протокол №12 

29 липня 2021 р.                                  м. Чернівці 
каб. №332 

 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Світлана ФОЧУК 
Члени комісії: Леся ПАЛАГНЮК, Сергій РАТУШЕНКО 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1.Про клопотання директора департаменту освіти і науки Чернівецької 
обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо відзначення 
Почесною грамотою Верховної ради України Тамари БОГАЧИК. 

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

2. Про клопотання Сторожинецького міського голови Ігоря МАТЕЙЧУКА 
щодо нагородження Почесною грамотою Верховної ради України Людмили 
ГРИНЧУК. 

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

3. Про клопотання Хотинського міського голови Андрія ДРАНЧУКА 
щодо нагородження Грамотою Верховної ради України Аллу ЯКОВЕНКО. 

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

4. Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Президента 
України Зеленського В.О., ВРУ, КМУ, обласних рад України щодо 
встановлення історичної справедливості у питанні незалежності України. 
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Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

5. Про розгляд листа директора департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО щодо внесення 
змін до Плану роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік. 

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

6. Про розгляд проєкту рішення «Про виконання у 2020 році 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. 

7. Про клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Василя БІДЕНОГО. 

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 голови Чернівецької обласної організації Партія 
«Громадська позиція» Василя МАКУХА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Бориса 
БАГЛЕЯ. 

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

9.Про клопотання командира стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) 
військової частини 1241 Національної Гвардії України, майора Віталія 
ЛАВРЕНЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Романа ПЕТРЮКА, Миколу КОЗЛАНА, 
Руслана ШВЕЦЯ, Романа ОЛІЙНИКА, Віктора ГРУШОВСЬКОГО, Юрія 
МОРОЗА. 

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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10.Про клопотання в.о. директора Вижницького коледжу прикладного 
мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка Романа ГАВРИЛЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Руслана ПАВУКА, Галину ВОРОБЙОВУ, Галину ЗАПОРОЖЕЦЬ. 

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

11.Про клопотання генерального директора ОКНП «Чернівецька обласна 
психіатрична лікарня» Анжели ЛЕВИЦЬКОЇ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Юрія 
АЗОВА. 

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

12.Про клопотання в.о. керівника апарату обласної державної адміністрації 
Наталії ФІЛАТОВОЇ щодо відзначення Почесною грамотою Верховної ради 
України ПЕТРО Андрія КОСТЯНТИНОВИЧА. 

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

13.Про розгляд проєкту рішення «Про розгляд клопотань щодо присвоєння 
звання «Почесний громадянин Буковини» 

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. 
 

1. Слухали: клопотання директора департаменту освіти і науки 
Чернівецької обласної державної адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо 
відзначення Почесною грамотою Верховної ради України заступника директора 
з науково-методичної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області БОГАЧИК Тамари Степанівни 

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 БОГАЧИК Тамари Степанівни». 

 

2. Слухали: клопотання Сторожинецького міського голови Ігоря 
МАТЕЙЧУКА щодо нагородження Почесною грамотою Верховної ради 
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України директора Комарівського закладу дошкільної освіти «Колосок» 
Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької області 
ГРИНЧУК Людмили Дмитрівни 

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 ГРИНЧУК Людмили Дмитрівни». 

 

3. Слухали: клопотання Хотинського міського голови Андрія 
ДРАНЧУКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради України 
заступника головного лікаря з дитинства та пологової допомоги, лікаря-
інфекціоніста КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської 
ради ЯКОВЕНКО Алли Миколаївни 

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 
ЯКОВЕНКО Алли Миколаївни». 

 

4. Слухали: Розглянувши та обговоривши лист директора департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Олега 
ЧОРНОГО щодо внесення змін до Плану роботи Чернівецької обласної ради на 
2021 рік 

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

«Про внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік». 
 

5. Слухали: інформацію Андрія МЕЛЬНИЧУКА – завідувача сектора 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Рекомендувати відповідний проєкт рішення «Про виконання у 2020 

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

 

6. Слухали: клопотання голови Вижницької районної ради Михайла 
АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» голову Вижницької районної ради 1998-
2002 років БІДЕНОГО Василя Костянтиновича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2. За значний особистий внесок в організацію роботи органів 
місцевого самоврядування краю, вирішення питань соціально-економічного, 
культурного та духовного розвитку Вижницького району та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» БІДЕНОГО Василя Костянтиновича. 

 

7. Слухали: клопотання голови Чернівецької обласної організації Партія 
«Громадська позиція» Василя МАКУХА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» головного 
державного інспектора-спеціаліста запобігання та протидії корупції ДФС 
України в Чернівецькій області БАГЛЕЯ Бориса Михайловича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути голові Чернівецької обласної організації Партія 

«Громадська позиція» Василю МАКУХУ клопотання щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного державного інспектора-спеціаліста запобігання та 
протидії корупції ДФС України в Чернівецькій області БАГЛЕЯ Бориса 
Михайловича, у зв’язку із не відповідністю пункту 2.4. Положення про Почесну 
відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 

8. Слухали: клопотання командира стрілецького батальйону (з КЕОП та 
ОГП) військової частини 1241 Національної Гвардії України, майора Віталія 
ЛАВРЕНЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» командира стрілецької роти стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) майора ПЕТРЮКА Романа Миколайовича, 
заступника командира 2 стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та 
ОГП) капітана КОЗЛАНА Миколу Миколайовича, офіцера з комплектування та 
проходження служби рядового, сержантського та старшинського складу 2 
стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) лейтенанта 
ШВЕЦЯ Руслана Васильовича, старшого кінолога кінологічної групи 2 
стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) старшину 
ОЛІЙНИКА Романа Володимировича, начальника військового наряду, 
головного сержанта 1 патрульного взводу 2 стрілецької роти стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) старшину ГРУШОВСЬКОГО Віктора Івановича, 
головного сержанта 2 стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та 
ОГП) прапорщика МОРОЗА Юрія Дмитровича 

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

та зміцнення обороноздатності, сумлінне виконання службових обов’язків під 
час участі в АТО та ООС в східних регіонах України, патріотизм, мужність і 
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самовідданість виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України та з нагоди святкування 30-ї річниці 
Незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ПЕТРЮКА Романа Миколайовича, КОЗЛАНА 
Миколи Миколайовича, ШВЕЦЯ Руслана Васильовича ОЛІЙНИКА Романа 
Володимировича, ГРУШОВСЬКОГО Віктора Івановича, МОРОЗА Юрія 
Дмитровича. 

 

9. Слухали: клопотання в.о. директора Вижницького коледжу 
прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка Романа ГАВРИЛЮКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» викладача проф.майстерності ПАВУКА Руслана 
Богдановича, викладача проф.майстерності ВОРОБЙОВУ Галини Петрівну, 
викладача живопису ЗАПОРОЖЕЦЬ Галини Миколаївну 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток культури України, збереження і популяризацію буковинських 
традицій, активну громадянську позицію та з нагоди 30-річчя Незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПАВУКА Руслана Богдановича, ВОРОБЙОВУ Галину Петрівну, 
ЗАПОРОЖЕЦЬ Галину Миколаївну. 

 

10. Слухали: клопотання генерального директора ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» Анжели ЛЕВИЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» лікаря-психіатра 15 психіатричного відділення кризисних станів 
ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» АЗОВА Юрія Федоровича 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток 

галузі охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю, навчання та виховання 
молодих спеціалістів в галузі психіатрії та з нагоди 30-річчя Незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» АЗОВА Юрія Федоровича. 

 
 

11. Слухали: клопотання в.о. керівника апарату обласної державної 
адміністрації Наталії ФІЛАТОВОЇ щодо відзначення Почесною грамотою 
Верховної ради України - терапевта та в.о. завідувача приймального відділення 
КНП «Герцаївська міська лікарня» Герцаївської міської ради Чернівецького 
району Чернівецької області ПЕТРА Андрія Костянтиновича 
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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 ПЕТРА Андрія Костянтиновича». 

 

12. Слухали: проєкт рішення «Про розгляд клопотань щодо присвоєння 
звання «Почесний громадянин Буковини» 

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

клопотань щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 

13. Слухали: звернення депутатів Тернопільської  обласної ради до 
Президента України Зеленського В.О., ВРУ, КМУ, обласних рад України щодо 
встановлення історичної справедливості у питанні незалежності України 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 

13/1. Слухали: пропозицію голови постійної комісії обласної ради з 
питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності Світлани ФОЧУК та розглянувши документи щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Світлани КОЖЕЛЯНКО 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану високопрофесійну працю, плідну 

педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку й виховання 
учнівської молоді та з нагоди 30-річчя Незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КОЖЕЛЯНКО Світлану Михайлівну. 

 
 
 

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 

 
29 липня 2021                                  м. Чернівці 

 
Про клопотання директора департаменту 
освіти і науки Чернівецької обласної державної 
адміністрації Людвиги ЦУРКАН щодо  
відзначення Почесною грамотою  
Верховної ради України Тамари БОГАЧИК 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання директора департаменту 
освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Людвиги 
ЦУРКАН щодо відзначення Почесною грамотою Верховної ради України 
заступника директора з науково-методичної роботи  Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької області БОГАЧИК Тамари Степанівни, 
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 БОГАЧИК Тамари Степанівни». 
 
 
 
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 
 
29 липня 2021                                  м. Чернівці 

 
Про клопотання Сторожинецького 
міського голови Ігоря МАТЕЙЧУКА 
щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної ради України 
Людмили ГРИНЧУК 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання Сторожинецького міського 

голови Ігоря МАТЕЙЧУКА щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної ради України директора Комарівського закладу дошкільної освіти 
«Колосок» Сторожинецької міської ради Чернівецького району Чернівецької 
області ГРИНЧУК Людмили Дмитрівни, 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 ГРИНЧУК Людмили Дмитрівни». 
 
 
 
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 
 
29 липня 2021                                  м. Чернівці 

 
Про клопотання Хотинського міського голови 
Андрія ДРАНЧУКА щодо нагородження Грамотою 
Верховної ради України Алли ЯКОВЕНКО 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання Хотинського міського голови 
Андрія ДРАНЧУКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради України 
заступника головного лікаря з дитинства та пологової допомоги, лікаря-
інфекціоніста КНП «Хотинська багатопрофільна лікарня» Хотинської міської 
ради ЯКОВЕНКО Алли Миколаївни, 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 
ЯКОВЕНКО Алли Миколаївни». 
 
 
 
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 
 
29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про розгляд листа директора департаменту 
охорони здоров’я Чернівецької обласної 
державної адміністрації Олега ЧОРНОГО 
щодо внесення змін до Плану роботи 
Чернівецької обласної ради на 2021 рік 
 

Розглянувши та обговоривши лист директора департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації Олега ЧОРНОГО щодо 
внесення змін до Плану роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

«Про внесення змін до плану роботи Чернівецької обласної ради на 2021 рік». 
 
 
 

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 
 
29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про виконання у 2020 році 
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 виконання у 2020 

році 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 № 6 
 

29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 

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

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Вижницької районної 
ради Михайла АНДРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» голову Вижницької 
районної ради 1998-2002 років БІДЕНОГО Василя Костянтиновича, постійна 
комісія 

ВИРІШИЛА: 
 

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

місцевого самоврядування краю, вирішення питань соціально-економічного, 
культурного та духовного розвитку Вижницького району та з нагоди Дня 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» БІДЕНОГО Василя Костянтиновича. 

 
 

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 
 
29 липня 2021                                 м. Чернівці 
 
Про клопотання голови Чернівецької 
обласної організації Партія «Громадська позиція» 
Василя МАКУХА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Бориса БАГЛЕЯ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 
організації Партія «Громадська позиція» Василя МАКУХА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного державного інспектора-спеціаліста запобігання та 
протидії корупції ДФС України в Чернівецькій області БАГЛЕЯ Бориса 
Михайловича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути голові Чернівецької обласної організації Партія 

«Громадська позиція» Василю МАКУХУ клопотання щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» головного державного інспектора-спеціаліста запобігання та 
протидії корупції ДФС України в Чернівецькій області БАГЛЕЯ Бориса 
Михайловича, у зв’язку із не відповідністю пункту 2.4. Положення про Почесну 
відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

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 
 
29 липня 2021                               м. Чернівці 
 
Про клопотання командира стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) військової 
частини 1241 Національної Гвардії 
України, майора Віталія ЛАВРЕНЮКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Романа ПЕТРЮКА, 
Миколи КОЗЛАНА, Руслана ШВЕЦЯ, 
Романа ОЛІЙНИКА, Віктора 
ГРУШОВСЬКОГО, Юрія МОРОЗА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання командира стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) військової частини 1241 Національної Гвардії 
України, майора Віталія ЛАВРЕНЮКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
командира стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП)  
майора ПЕТРЮКА Романа Миколайовича, заступника командира 2 стрілецької 
роти стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) капітана КОЗЛАНА Миколу 
Миколайовича, офіцера з комплектування та проходження служби рядового, 
сержантського та старшинського складу 2 стрілецької роти стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) лейтенанта ШВЕЦЯ Руслана Васильовича, 
старшого кінолога кінологічної групи 2 стрілецької роти стрілецького 
батальйону (з КЕОП та ОГП) старшину ОЛІЙНИКА Романа Володимировича, 
начальника військового наряду, головного сержанта 1 патрульного взводу  



 

2 стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) старшину 
ГРУШОВСЬКОГО Віктора Івановича, головного сержанта 2 стрілецької роти 
стрілецького батальйону (з КЕОП та ОГП) прапорщика МОРОЗА Юрія 
Дмитровича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

та зміцнення обороноздатності, сумлінне виконання службових обов’язків під 
час участі в АТО та ООС в східних регіонах України, патріотизм, мужність і 
самовідданість виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України та з нагоди святкування 30-ї річниці 
Незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ПЕТРЮКА Романа Миколайовича, КОЗЛАНА 
Миколи Миколайовича, ШВЕЦЯ Руслана Васильовича ОЛІЙНИКА Романа 
Володимировича, ГРУШОВСЬКОГО Віктора Івановича, МОРОЗА Юрія 
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 № 9 
 

29 липня 2021                               м. Чернівці 
 

Про клопотання в.о. директора Вижницького 
коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка 
Романа ГАВРИЛЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Руслана ПАВУКА, 
Галини ВОРОБЙОВУ, Галини ЗАПОРОЖЕЦЬ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання в.о. директора Вижницького 
коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка Романа ГАВРИЛЮКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» викладача проф.майстерності ПАВУКА Руслана 
Богдановича, викладача проф.майстерності ВОРОБЙОВУ Галини Петрівну, 
викладача живопису ЗАПОРОЖЕЦЬ Галини Миколаївну, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 

розвиток культури України, збереження і популяризацію буковинських 
традицій, активну громадянську позицію та з нагоди 30-річчя Незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПАВУКА Руслана Богдановича, ВОРОБЙОВУ Галину Петрівну, 
ЗАПОРОЖЕЦЬ Галину Миколаївну. 
 
 
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 
 

29 липня 2021                               м. Чернівці 
 

Про клопотання генерального 
директора ОКНП «Чернівецька 
обласна психіатрична лікарня» Анжели 
ЛЕВИЦЬКОЇ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Юрія АЗОВА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання генерального директора 
ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» Анжели ЛЕВИЦЬКОЇ 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» лікаря-психіатра 15 психіатричного відділення 
кризисних станів ОКНП «Чернівецька обласна психіатрична лікарня» АЗОВА 
Юрія Федоровича, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток 

галузі охорони здоров’я, багаторічну сумлінну працю, навчання та виховання 
молодих спеціалістів в галузі психіатрії та з нагоди 30-річчя Незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» АЗОВА Юрія Федоровича. 

 
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 
 

29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 

Про клопотання в.о. керівника апарату 
обласної державної адміністрації Наталії  
ФІЛАТОВОЇ щодо відзначення Почесною 
Грамотою Верховної ради України Андрія ПЕТРА  
 

Розглянувши та обговоривши клопотання в.о. керівника апарату 
обласної державної адміністрації Наталії ФІЛАТОВОЇ щодо відзначення 
Почесною грамотою Верховної ради України - терапевта та в.о. завідувача 
приймального відділення КНП «Герцаївська міська лікарня» Герцаївської 
міської ради Чернівецького району Чернівецької області ПЕТРА Андрія 
Костянтиновича, 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 ПЕТРА Андрія Костянтиновича». 
 
 
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 
 

29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 

Про розгляд проєкту рішення 
«Про розгляд клопотань щодо 
присвоєння звання «Почесний 
громадянин Буковини» 
 

Розглянувши та обговоривши проєкт рішення «Про розгляд клопотань 
щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

клопотань щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Буковини» 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 № 13 
 

29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 
Про звернення депутатів Тернопільської  
обласної ради до Президента України  
Зеленського В.О., ВРУ, КМУ, обласних рад 
України щодо встановлення історичної  
справедливості у питанні незалежності України 
 

Заслухавши та обговоривши звернення депутатів Тернопільської  
обласної ради до Президента України Зеленського В.О., ВРУ, КМУ, обласних 
рад України щодо встановлення історичної справедливості у питанні 
незалежності України, 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 № 13/1 
 

29 липня 2021                                  м. Чернівці 
 
Щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
Світлани КОЖЕЛЯНКО 
 

Заслухавши пропозицію голови постійної комісії обласної ради з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності Світлани ФОЧУК та розглянувши документи щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Світлани КОЖЕЛЯНКО, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану високопрофесійну працю, плідну 

педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку й виховання 
учнівської молоді та з нагоди 30-річчя Незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КОЖЕЛЯНКО Світлану Михайлівну. 

 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий 
внесок у державне будівництво, науково-технічний, культурно-освітній 
розвиток держави, активну громадянську позицію та з нагоди 30-річчя 
Незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» БАГЛЕЯ Бориса Михайловича 
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