
 
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 №14 

18 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 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. 

2.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. 

3.Про подання заступника голови Правління ЧОГО «Комітет виборців» 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Володимира СТАРИКА. 

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

4. Про подання голови виконкому ГО ЧОО «МАЙДАН» щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Василя БОЙЧУКА, Івана АНТОНЮКА, Василя 
ЦИГАНЕНКА. 
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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 подання голови Наглядової ради Чернівецького обласного 
благодійного Фонду допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй 
дитині життя» щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» Франца ФЕДОРОВИЧА. 

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

6. Про подання заступника голови Вижницької районної адміністрації 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» Михайла ГРИГОРЯКА, Василя СТЕФАНКА, 
Домніку ГРИШИН-ГРИЩУК. 

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

7. Про подання голови Чернівецького апеляційного суду щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Уляну СТОРОЖУК, Олександра ЖУКА 

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

8. Про повторний розгляд проєкту 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 

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: 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 на розгляд сесії обласної ради. 
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2. Слухали: 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 на розгляд сесії обласної ради. 
 
3. Слухали: подання заступника голови Правління ЧОГО «Комітет 

виборців» Ярослава ФІЛЯКА від 16.08.2021 р. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Володимира СТАРИКА – голову ГО «Товариство «Український Народний Дім 
в Чернівцях» 

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

особистий внесок у культурно-освітній розвиток Чернівецької області, активну 
громадську і просвітницьку діяльність 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» СТАРИКА Володимира Петровича. 

 
4. Слухали: подання голови виконкому ГО ЧОО «МАЙДАН» Сергія 

НИКОЛАЙЧУКА від 10.08.2021 р. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя БОЙЧУКА – 
секретаря Ради Майдану ГО ЧОО «МАЙДАН», Івана АНТОНЮКА – 
заступника голови виконкому ГО ЧОО «МАЙДАН», Василя ЦИГАНЕНКА – 
члена Ради Майдану ГО ЧОО «МАЙДАН» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до пункту 1.5 Положення про Почесну відзнаку 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» затвердженого 
рішенням 8-ї сесії VⅠⅠ скликання від 27.10.2016 року №212-8/16, повторно 
Почесна відзнака не вручається. Іван АНТОНЮК нагороджений відзнакою 
розпорядженням голови обласної ради № 397-н від 06.11.2019. 

3. За громадянську мужність, самовіддане відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час 
Революції Гідності, плідну громадську діяльність 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» Василя БОЙЧУКА, Василя ЦИГАНЕНКА. 

 
5. Слухали: подання голови Наглядової ради Чернівецького обласного 

благодійного Фонду допомоги дітям, хворим на рак та лейкемію «Подаруй 
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дитині життя» М. Гнатюка від 17.08.2021 щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Франца 
ФЕДОРОВИЧА – голову Правління Фонду, голову Асоціації виробників 
Буковини, генерального директора ТОВ «Авторембуд» 

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: подання заступника голови Вижницької районної 

адміністрації Миколи ФЕДОРОЩАКА від 18.08.2021 щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Михайла ГРИГОРЯКА – дослідника-краєзнавця, головного 
редактора історико-краєзнавчого туристичного журналу «Буковинська 
Гуцульщина», Василя СТЕФАНКА – священника Української Греко-
Католицької церкви у м. Вижниця, Домніку ГРИШИН-ГРИЩУК – членкиня 
Вижницького районного товариства «Просвіта», Союзу Українок 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний 

розвиток Чернівецької області, активну благодійну і громадську діяльність 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» ГРИГОРЯКА Михайла 
Михайловича, СТЕФАНКА Василя Петровича, ГРИШИН-ГРИЩУК Домніку 
Ананівну. 

 
7. Слухали: подання голови Чернівецького апеляційного суду Валерія 

МАРЧУКА від 18.08.2021 щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Уляну СТОРОЖУК 
– заступницю керівника апарату Чернівецького апеляційного суду, Олександра 
ЖУКА – помічника голови Чернівецького апеляційного суду 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
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2. За значний особистий внесок у забезпечення захисту прав і свобод 
громадян, сумлінну працю в судовій системі держави, високий професіоналізм 
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» СТОРОЖУК Уляну 
Євгенівну, ЖУКА Олександра Олександровича. 

 
8. Повторно слухали: 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. 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» вважати не актуальним. 

 
 
 

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 
 

18 серпня 2021                                 м. Чернівці 
 

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

Заслухавши та обговоривши 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 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 
 

18 серпня 2021                                 м. Чернівці 
 

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

Заслухавши та обговоривши 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 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 
 

18 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про подання заступника голови 
Правління ЧОГО «Комітет виборців» 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
Володимира СТАРИКА 

 

Розглянувши та обговоривши подання заступника голови Правління ЧОГО 
«Комітет виборців» Ярослава ФІЛЯКА від 16.08.2021 р. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Володимира СТАРИКА – голову ГО «Товариство «Український 
Народний Дім в Чернівцях», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у культурно-освітній розвиток Чернівецької області, активну 
громадську і просвітницьку діяльність 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» СТАРИКА Володимира Петровича. 
 
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 
 

18 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про подання голови виконкому ГО 
ЧОО «МАЙДАН» щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Василя БОЙЧУКА, Івана 
АНТОНЮКА, Василя ЦИГАНЕНКА 

 

Розглянувши та обговоривши подання голови виконкому ГО ЧОО 
«МАЙДАН» Сергія НИКОЛАЙЧУКА від 10.08.2021 р. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Василя БОЙЧУКА – секретаря Ради Майдану  
ГО ЧОО «МАЙДАН», Івана АНТОНЮКА – заступника голови виконкому  
ГО ЧОО «МАЙДАН», Василя ЦИГАНЕНКА – члена Ради Майдану ГО ЧОО 
«МАЙДАН», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідно до пункту 1.5 Положення про Почесну відзнаку 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» затвердженого 
рішенням 8-ї сесії VⅠⅠ скликання від 27.10.2016 року №212-8/16, повторно 
Почесна відзнака не вручається. Іван АНТОНЮК нагороджений відзнакою 
розпорядженням голови обласної ради № 397-н від 06.11.2019. 

3. За громадянську мужність, самовіддане відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, виявлені під час 
Революції Гідності, плідну громадську діяльність 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» Василя БОЙЧУКА, Василя ЦИГАНЕНКА. 

 

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 
 

18 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про подання голови Наглядової ради 
Чернівецького обласного благодійного 
Фонду допомоги дітям, хворим на рак 
та лейкемію «Подаруй дитині життя» 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Франца 
ФЕДОРОВИЧА 

 

Розглянувши та обговоривши подання голови Наглядової ради 
Чернівецького обласного благодійного Фонду допомоги дітям, хворим на рак та 
лейкемію «Подаруй дитині життя» М. Гнатюка від 17.08.2021 щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Франца ФЕДОРОВИЧА – голову Правління Фонду, голову 
Асоціації виробників Буковини, генерального директора ТОВ «Авторембуд», 
постійна комісія 

 

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

діяльність, значний особистий внесок у розвиток підприємництва Чернівецької 
області, активну громадянську позицію 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» ФЕДОРОВИЧА Франца Карловича. 
 
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 
 

18 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 

Про подання заступника голови 
Вижницької районної адміністрації 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
Михайла ГРИГОРЯКА, Василя 
СТЕФАНКА, Домніку ГРИШИН-
ГРИЩУК 
 

Розглянувши та обговоривши подання заступника голови Вижницької 
районної адміністрації Миколи ФЕДОРОЩАКА від 18.08.2021 щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Михайла ГРИГОРЯКА – дослідника-краєзнавця, головного 
редактора історико-краєзнавчого туристичного журналу «Буковинська 
Гуцульщина», Василя СТЕФАНКА – священника Української Греко-
Католицької церкви у м. Вижниця, Домніку ГРИШИН-ГРИЩУК – членкиня 
Вижницького районного товариства «Просвіта», Союзу Українок, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний та культурний 

розвиток Чернівецької області, активну благодійну і громадську діяльність 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» ГРИГОРЯКА Михайла 
Михайловича, СТЕФАНКА Василя Петровича, ГРИШИН-ГРИЩУК Домніку 
Ананівну. 
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 
 

18 серпня 2021                                           м. Чернівці 
 
Про подання голови Чернівецького 
апеляційного суду щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Уляну СТОРОЖУК, 
Олександра ЖУКА 
 

Розглянувши та обговоривши подання голови Чернівецького 
апеляційного суду Валерія МАРЧУКА від 18.08.2021 щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Уляну СТОРОЖУК – заступницю керівника апарату 
Чернівецького апеляційного суду, Олександра ЖУКА – помічника голови 
Чернівецького апеляційного суду, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За значний особистий внесок у забезпечення захисту прав і свобод 

громадян, сумлінну працю в судовій системі держави, високий професіоналізм 
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» СТОРОЖУК Уляну 
Євгенівну, ЖУКА Олександра Олександровича. 
 
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 
 

18 серпня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про повторний розгляд проєкту 
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 
 

Розглянувши повторно допрацьований розробником 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. 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» вважати не актуальним. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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