
 
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 №13 

13 серпня 2021 р.                                  м. Чернівці 
каб. №332 

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

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про інформацію Чернівецької обласної прокуратури про результати 
діяльності органів Чернівецької обласної прокуратури за підсумками роботи  
у Ⅰ півріччі 2021 року. 

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

2. Про розгляд проєкту рішення «Про внесення змін до Регіональної 
програми профілактики правопорушень в Чернівецькій області на період 2020-
2022 роки». 

ІнформуІ: АндрІй МЕЛЬНИЧУК – завІдувач сектору 
взаІмодІІ з правоохоронними органами та оборонноІ роботи 
апарату обласноІ державноІ адмІнІстрацІІ. 

3.Про клопотання Голови Громадської Спілки «Асоціація ветеранів  
«За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Сергія 
ТОМНЮКА. 

ІнформуІ: АндрІй ПУЗДРЯК - голови громадськоІ спІлки 
«АсоцІацІя ветеранІв «За УкраІну! За ІІ волю», депутат обласноІ 
ради 

4. Про клопотання Голови ГромадськоІ СпІлки «АсоцІацІя 
ветеранІв  
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«За УкраІну! За ІІ волю» АндрІя ПУЗДРЯКА щодо нагородження 
Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги 
перед Буковиною» Олександра БОРДІЖЕНКА, Антона ХОМНЮКА, 
Василя ГНАТЮКА, СергІя ГУМЕНЮКА 

ІнформуІ: АндрІй ПУЗДРЯК - голови громадськоІ спІлки 
«АсоцІацІя ветеранІв «За УкраІну! За ІІ волю», депутат обласноІ 
ради 

5. Про клопотання голови ЧернІвецькоІ обласноІ 
ветеранськоІ органІзацІІ АсоцІацІя ветеранІв МВС УкраІни 
Дмитра ДЕРЕВ’ЯНКА щодо нагородження Почесною вІдзнакою 
ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги перед Буковиною» 
Владислава КОРБУДИ. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

6. Про клопотання вІйськового комІсара ЧернІвецького 
обласного територІального центру комплектування та соцІальноІ 
пІдтримки, полковника  
ВІталІя ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною вІдзнакою 
ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги перед Буковиною» Руслана 
КУЗНЕЦОВА. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

7. Про клопотання заступника начальника ЧернІвецького 
обласного управлІння  лІсового та мисливського господарства Ігоря 
ЧЕБАНА щодо нагородження Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ 
обласноІ ради «За заслуги перед Буковиною» Дмитра МАЦКА та 
Валентини ШТЕФАНКО 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 
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8. Про клопотання голови виконавчого комітету ГО «Чернівецьке обласне 
об’єднання «МАЙДАН» 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 начальника Управління екології та природних ресурсів 
Чернівецької обласної державної адміністрації Миколи БІЛОКОНЯ щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Сергія ЧИСТОВА. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

10. Про клопотання т.в.о. заступника начальника Управління поліції 
охорони в Чернівецькій області Національної Поліції України, майора поліції 
Андрія ОДОЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Сергія ЧОБОТАРЯ. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

11. Про клопотання голови Чернівецької територіальної організації  
ГО «ВФСТ «Колос» Петра ІВАСЮКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Федора 
БЛИНДУ. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

12. Про клопотання заступника начальника ГУНП – начальника 
слідчого управління в Чернівецькій області полковника поліції Олександра 
ЧУБРЕЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Василя БОЙКА. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 
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13. Про клопотання т.в.о. начальника Головного управління ДСНС у 
Чернівецькій області Ігора ДИНИСА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Ярослава 
БАРТОША. 

ІнформуІ: СвІтлана ФОЧУК - голова постІйноІ комІсІІ з 
питань мІсцевого самоврядування, регламенту, депутатськоІ 
дІяльностІ, етики, нагороджень, правових питань, мІжетнІчних 
вІдносин та антикорупцІйноІ дІяльностІ. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 

1. Слухали: результати діяльності органів Чернівецької обласної 
прокуратури за підсумками роботи у Ⅰ півріччі 2021 року 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення на розгляд сесії обласної ради. 
 
2. 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 до розгляду на сесії «Про 

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

 

3. Слухали: клопотання голови Громадської Спілки «Асоціація 
ветеранів «За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» директора КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені Леоніда 
Каденюка» Сергія ТОМНЮКА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану працю на ниві волонтерства, вагомий 

особистий внесок у розвиток благодійництва, активну громадську позицію та 
постійну підтримку військових у зоні АТО (ООС), вірність національній ідеї, 
патріотизм та з нагоди 30-ї річниці незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТОМНЮКА Сергія 
Васильовича. 
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4. Слухали: клопотання голови Громадської Спілки «Асоціація 
ветеранів «За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» військовослужбовця запасу Олександра БОРДІЖЕНКА, керівника 
ТОВ «Служба безпеки «Тигр» Антона ХОМНЮКА, пенсіонера ОВС Василя 
ГНАТЮКА, учасника АТО (ООС) Сергія ГУМЕНЮКА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності України та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» БОРДІЖЕНКА Олександра Вадимовича, ХОМНЮКА Антона 
Петровича, ГНАТЮКА Василя Івановича, ГУМЕНЮКА Сергія 
Володимировича. 

 

5. Слухали: клопотання голови ЧернІвецькоІ обласноІ 
ветеранськоІ органІзацІІ АсоцІацІя ветеранІв МВС УкраІни 
Дмитра ДЕРЕВ’ЯНКА щодо нагородження Почесною вІдзнакою 
ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги перед Буковиною» 
пенсІонера МВС УкраІни в ЧернІвецькІй областІ Владислава 
КАРДУБИ 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану працю, сумлінне виконання службових 

обов’язків, високий патріотизм, відданість військовій присязі, мужність, 
героїзм, зразкову дисципліну та наполегливість у відстоюванні законів, прав і 
свобод громадян та з нагоди 30-ти річчя незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КАРДУБУ Владислава Володимировича. 
 

6. Слухали: клопотання військового комісара Чернівецького обласного 
територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковника 
Віталія ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника відділення 
військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Кельменецького 
РТЦК та СП Руслана КУЗНЕЦОВА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високі показники в 
мобілізаційній та індивідуальній підготовці, старанність та наполегливість при 
виконанні поставлених завдань та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» КУЗНЕЦОВА Руслана Валерійовича. 

 

7. Слухали: клопотання заступника начальника Чернівецького 
обласного управління лісового та мисливського господарства Ігоря ЧЕБАНА 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника директора з комерційних питань 
державного підприємства «Чернівецьке лісове господарство» Дмитра МАЦКА 
та головного лісничого державного підприємства «Сокирянське лісове 
господарство» Валентина ШТЕФАНКО 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства, 

активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди 30-річчя Незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МАЦКА 
Дмитра Назаровича та ШТЕФАНКО Валентина Леонідовича. 

 

8. Слухали: клопотання голови виконавчого комітету ГО «Чернівецьке 
обласне об’єднання «МАЙДАН» щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Чернівецької обласної ради V скликання, 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. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у державне будівництво, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Чернівецької області, 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. 

 

9. Слухали: клопотання начальника Управління екології та природних 
ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації Миколи БІЛОКОНЯ 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» районного мисливствознавця Державного 
підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» Сергія ЧИСТОВА 
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Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю з природоохоронними органами, 

високий професіоналізм, значний особистий у реалізацію державної політики у 
галузі охорони довкілля та розвиток лісового господарства, та з нагоди 30-річчя 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ЧИСТОВА Сергія Івановича. 

 

10. Слухали: клопотання т.в.о. заступника начальника Управління 
поліції охорони в Чернівецькій області Національної Поліції України, майора 
поліції Андрія ОДОЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» начальника 
Управління поліції охорони в Чернівецькій області Національної Поліції 
України полковника поліції Сергія ЧЕБОТАРЯ 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий 

внесок у зміцнення безпеки і забезпечення охорони правопорядку на території 
Буковини та з нагоди 30-річчя незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЧЕБОТАРЯ Сергія 
Сергійовича. 

 

11. Слухали: клопотання голови ЧернІвецькоІ територІальноІ 
органІзацІІ ГО «ВФСТ «Колос» Петра ІВАСЮКА щодо 
нагородження Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ обласноІ ради 
«За заслуги перед Буковиною» директора комунальноІ установи 
«Дитячо-юнацька спортивна школа ВсеукраІнського фІзкультурно-
спортивного товариства «Колос» СокирянськоІ мІськоІ ради 
Федора БЛИНДУ 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток та популяризацію фізичної 

культури і спорту на Буковині, виховання молоді на засадах здорового способу 
життя, досягнення високих спортивних результатів та плідну професійну 
діяльність та з нагоди 30-річчя незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БЛИНДУ Федора 
Василовича 

 

12. Слухали: клопотання заступника начальника ГУНП – 
начальника слІдчого управлІння в ЧернІвецькІй областІ 



8 
 

полковника полІцІІ Олександра ЧУБРЕЯ щодо нагородження 
Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги 
перед Буковиною», начальника УправлІння оперативноІ служби 
Головного управлІння НацІональноІ полІцІІ в ЧернІвецькІй 
областІ полковника полІцІІ Василя БОЙКА  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомІ результати у службовІй дІяльностІ, значний 

особистий внесок у змІцнення безпеки І забезпечення охорони 
правопорядку на територІІ Буковини та з нагоди 30-рІччя 
незалежностІ УкраІни рекомендувати головІ ЧернІвецькоІ 
обласноІ ради ОлексІю БОЙКУ нагородити Почесною вІдзнакою 
ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За заслуги перед Буковиною» БОЙКА 
Василя Івановича. 

 
13. Слухали: клопотання т.в.о. начальника Головного управління ДСНС 

у Чернівецькій області Ігора ДИНИСА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» депутата 
Чернівецької обласної ради Ⅷ скликання Ярослава БАРТОША 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомІ внесок у розвиток пожежно-рятувальноІ справи 

ЧернІвецькоІ областІ, покращення матерІально-технІчноІ бази 
пІдроздІлІв служби цивІльного захисту, активну спІвпрацю з 
Головним управлІнням ДСНС у ЧернІвецькІй областІ 
рекомендувати головІ ЧернІвецькоІ обласноІ ради ОлексІю 
БОЙКУ нагородити Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ обласноІ 
ради «За заслуги перед Буковиною» БАРТОША Ярослава 
Михайловича. 

 

14. Слухали: подання голови ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА вІд 10.08.2021 р. щодо 
нагородження Почесною вІдзнакою ЧернІвецькоІ обласноІ ради «За 
заслуги перед Буковиною» АндрІя БУЖНЯКА – капІтана, начальника 
штабу в/ч АА7187, учасника бойових дІй, Володимира БОЙКА – 
пІдполковника, учасника бойових дІй, Олександра МАРИЧА – 
майора, заступника командира в/ч АА 7035, учасника бойових дІй, 
СергІя НІКУЛІНА - прапорщика, учасника бойових дІй 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності України та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
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Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Андрія БУЖНЯКА, Володимира БОЙКА, Олександра МАРИЧА, 
Сергія НІКУЛІНА. 

 
 
 

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 
 

13 серпня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про інформацію Чернівецької обласної 
прокуратури про результати діяльності 
органів Чернівецької обласної прокуратури 
за підсумками роботи у Ⅰ півріччі 2021 року 
 

Заслухавши та обговоривши результати діяльності органів Чернівецької 
обласної прокуратури за підсумками роботи у Ⅰ півріччі 2021 року, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення 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 № 2 
 
13 серпня 2021                                          м. Чернівці 

 
Про розгляд проєкту рішення 
«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 до розгляду на сесії «Про 

внесення змін до Регіональної програми профілактики правопорушень в 
Чернівецькій області на період 2020-2022 роки». 
 
 
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 
 
13 серпня 2021                                   м. Чернівці 

 
Про клопотання голови 
Громадської Спілки «Асоціація ветеранів  
«За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Сергія ТОМНЮКА 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Громадської Спілки 

«Асоціація ветеранів «За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора КП «Міжнародний аеропорт «Чернівці» імені 
Леоніда Каденюка» Сергія ТОМНЮКА, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану працю на ниві волонтерства, вагомий 

особистий внесок у розвиток благодійництва, активну громадську позицію та 
постійну підтримку військових у зоні АТО (ООС), вірність національній ідеї, 
патріотизм та з нагоди 30-ї річниці незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ТОМНЮКА Сергія 
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 № 4 
 
13 серпня 2021                                      м. Чернівці 
 
Про клопотання голови Громадської Спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її волю» 
Андрія ПУЗДРЯКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Олександра БОРДІЖЕНКА, 
Антона ХОМНЮКА, Василя ГНАТЮКА, Сергія ГУМЕНЮКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Громадської Спілки 
«Асоціація ветеранів «За Україну! За її волю» Андрія ПУЗДРЯКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» військовослужбовця запасу Олександра БОРДІЖЕНКА, 
керівника ТОВ «Служба безпеки «Тигр» Антона ХОМНЮКА, пенсіонера ОВС 
Василя ГНАТЮКА, учасника АТО (ООС) Сергія ГУМЕНЮКА, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності України та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» БОРДІЖЕНКА Олександра Вадимовича, ХОМНЮКА Антона 
Петровича, ГНАТЮКА Василя Івановича, ГУМЕНЮКА Сергія 
Володимировича. 

 
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 
 
13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 
Про клопотання голови Чернівецької 
обласної ветеранської організації Асоціація 
ветеранів МВС України Дмитра 
ДЕРЕВ’ЯНКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»  
Владислава КАРДУБИ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 
ветеранської організації Асоціація ветеранів МВС України Дмитра 
ДЕРЕВ’ЯНКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» пенсіонера МВС України в Чернівецькій 
області Владислава КАРДУБИ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну самовіддану працю, сумлінне виконання службових 

обов’язків, високий патріотизм, відданість військовій присязі, мужність, 
героїзм, зразкову дисципліну та наполегливість у відстоюванні законів, прав і 
свобод громадян та з нагоди 30-ти річчя незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КАРДУБУ Владислава Володимировича. 

 
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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про клопотання військового 
комісара Чернівецького обласного 
територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки, полковника 
Віталія ЧУРАЯ щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Руслана КУЗНЕЦОВА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання військового комісара 
Чернівецького обласного територіального центру комплектування та соціальної 
підтримки, полковника Віталія ЧУРАЯ щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів 
запасу Кельменецького РТЦК та СП Руслана КУЗНЕЦОВА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високі показники в 

мобілізаційній та індивідуальній підготовці, старанність та наполегливість при 
виконанні поставлених завдань та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» КУЗНЕЦОВА Руслана Валерійовича. 

 
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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про клопотання заступника начальника 
Чернівецького обласного управління  
лісового та мисливського господарства 
Ігоря ЧЕБАНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Дмитра МАЦКА та Валентини ШТЕФАНКО 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання заступника начальника 
Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства 
Ігоря ЧЕБАНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» заступника директора з комерційних 
питань державного підприємства «Чернівецьке лісове господарство» Дмитра 
МАЦКА та головного лісничого державного підприємства «Сокирянське лісове 
господарство» Валентина ШТЕФАНКО, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства, 

активну громадську діяльність, багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм та з нагоди 30-річчя Незалежності України рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МАЦКА 
Дмитра Назаровича та ШТЕФАНКО Валентина Леонідовича. 
 
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 
 
13 серпня 2021                                           м. Чернівці 

 
Про клопотання голови виконавчого 
комітету ГО «Чернівецьке обласне об’єднання 
«МАЙДАН» щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Бориса БАГЛЕЯ  
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови виконавчого комітету 
ГО «Чернівецьке обласне об’єднання «МАЙДАН» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької обласної ради V скликання, 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. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 

особистий внесок у державне будівництво, науково-технічний, культурно-
освітній розвиток Чернівецької області, 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. 

 
 

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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про клопотання начальника 
Управління екології та природних 
ресурсів Чернівецької обласної 
державної адміністрації Миколи БІЛОКОНЯ 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Сергія ЧИСТОВА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання начальника Управління 
екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації 
Миколи БІЛОКОНЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» районного мисливствознавця 
Державного підприємства «Сторожинецьке лісове господарство» Сергія 
ЧИСТОВА, постійна комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За багаторічну сумлінну працю з природоохоронними органами, 

високий професіоналізм, значний особистий у реалізацію державної політики у 
галузі охорони довкілля та розвиток лісового господарства, та з нагоди 30-річчя 
незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» ЧИСТОВА Сергія 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 № 10 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про клопотання т.в.о. заступника начальника 
Управління поліції охорони в Чернівецькій 
області Національної Поліції України 
майора поліції Андрія ОДОЧУКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Сергія ЧЕБОТАРЯ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання т.в.о. заступника начальника 
Управління поліції охорони в Чернівецькій області Національної Поліції 
України, майора поліції Андрія ОДОЧУКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
начальника Управління поліції охорони в Чернівецькій області Національної 
Поліції України полковника поліції Сергія ЧЕБОТАРЯ, постійна комісія  

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий 

внесок у зміцнення безпеки і забезпечення охорони правопорядку на території 
Буковини та з нагоди 30-річчя незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ЧЕБОТАРЯ Сергія 
Сергійовича. 
 
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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 
Про клопотання голови 
Чернівецької територіальної організації  
ГО «ВФСТ «Колос» Петра ІВАСЮКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Федора БЛИНДУ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької 
територіальної організації ГО «ВФСТ «Колос» Петра ІВАСЮКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» директора комунальної установи «Дитячо-юнацька 
спортивна школа Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» Сокирянської міської ради Федора БЛИНДУ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

культури і спорту на Буковині, виховання молоді на засадах здорового способу 
життя, досягнення високих спортивних результатів та плідну професійну 
діяльність та з нагоди 30-річчя незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БЛИНДУ Федора 
Василовича. 
 
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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про клопотання заступника  
начальника ГУНП – начальника  
слідчого управління в Чернівецькій 
області полковника  поліції  
Олександра ЧУБРЕЯ щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Василя БОЙКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання заступника начальника ГУНП 
– начальника слідчого управління в Чернівецькій області полковника поліції 
Олександра ЧУБРЕЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною», начальника Управління 
оперативної служби Головного управління Національної поліції в Чернівецькій 
області полковника поліції Василя БОЙКА, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомі результати у службовій діяльності, значний особистий 

внесок у зміцнення безпеки і забезпечення охорони правопорядку на території 
Буковини та з нагоди 30-річчя незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» БОЙКА Василя 
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 № 13 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 
Про клопотання т.в.о. начальника 
 Головного управління ДСНС у Чернівецькій області 
 Ігора ДИНИСА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Ярослава БАРТОША. 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання т.в.о. начальника Головного 
управління ДСНС у Чернівецькій області Ігора ДИНИСА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» депутата Чернівецької обласної ради Ⅷ скликання Ярослава 
БАРТОША, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомі внесок у розвиток пожежно-рятувальної справи 

Чернівецької області, покращення матеріально-технічної бази підрозділів 
служби цивільного захисту, активну співпрацю з Головним управлінням ДСНС 
у Чернівецькій області рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» БАРТОША Ярослава Михайловича. 

 
 

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 
 

13 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про подання голови ГФ «Буковинська 
народна комендатура» щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Андрія БУЖНЯКА, 
Володимира БОЙКА, Олександра 
МАРИЧА, Сергія НІКУЛІНА 

 

Розглянувши та обговоривши подання голови ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА від 10.08.2021 р. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Андрія БУЖНЯКА – капітана, начальника штабу в/ч АА7187, учасника бойових 
дій, Володимира БОЙКА – підполковника, учасника бойових дій, Олександра 
МАРИЧА – майора, заступника командира в/ч АА 7035, учасника бойових дій, 
Сергія НІКУЛІНА - прапорщика, учасника бойових дій, постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності України, 

мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету, 
територіальної цілісності України та з нагоди 30-ти річчя незалежності України 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Андрія БУЖНЯКА, Володимира БОЙКА, Олександра МАРИЧА, Сергія 
НІКУЛІНА. 
 
Голова постійної комісії                                                               Світлана ФОЧУК 
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