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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 № 16 

06 жовтня 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 розгляд проєкту рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради Ⅷ скликання до Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення тарифів». 

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 звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради Ⅷ скликання до Президента України Володимира Зеленського, 
Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, РНБО та обласних рад 
України». 

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

3. Про розгляд звернення депутатів Дністровської районної ради  
VIII скликання щодо важливості відзначення дня працівників бюро технічної 
інвентаризації. 

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

4. Про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до Голови 
Верховної Ради України Разумкова Д.О., народних депутатів України щодо 
підтримки проекту Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 80-
річчя створення Української Повстанської Армії» (реєстраційний номер 5721 
від 01 липня 2021 року). 

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

5.Про клопотання військового комісара ГФ «Буковинська народна 
комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Сергія 
АРУШАНЯНА, Олексія ПАВЛЮКА (подання від 15 вересня), Ярослава 
ЮНГЕРА (подання від 01 жовтня) 

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

6.Про клопотання командира 2 стрілецької роти стрілецького батальйону 
(з КЕП та ОГП) військової частини 1241 Національної Гвардії України, майора 
Романа ПЕТРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Олега ЮВКО, Бориса 
ДОРОТЮКА, Олександра МІНТЕНКА. 

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

7.Про клопотання першого заступника голови Чернівецької Районної 
Державної Адміністрації Сергія ФІЛІБОГА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Вячеслава ЧОРНЕЯ. 

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 Чернівецького Апеляційного суду Валерія 
МАРЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»» Івана СОРОХАНА. 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 



3 
 

нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності. 

9.Про клопотання в.о. керівника обласної прокуратури Вячеслава 
ЧОРНЕЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»» Сергія ГАНДАБУРУ, Анатолія КІОРЕСКО. 

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

10.Про клопотання в.о. ректора Буковинського державного медичного 
університету щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною»» Наталії КОЗАРІЧКУЙ. 

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. 
 
Виступив представник фракції «Народний контроль» Петро СКОРЕЙКО 

щодо включення в порядок денний та розгляду заяви голови фракції «Народний 
контроль» Олега Чорного адресованої голові постійної комісії з питань 
місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, 
нагороджень, правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної 
діяльності Світлані ФОЧУК щодо некоректності висловлювання та поведінку 
заступника голови Чернівецької обласної ради Павлюка Михайла Вікторовича 
щодо членкині фракції «Народний контроль» Тихохід Яни Вікторівни. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
1. Слухали: звернення депутата Чернівецької обласної ради VIII 

скликання Сергія ДОБРЖАНСЬКОГО щодо включення до порядку денного 
чергової сесії обласної ради проєкту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення» на розгляд сесії обласної ради з подальшим його 
об’єднанням з проєктом рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України щодо необхідності зниження тарифів на 
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електричну енергію та природній газ» для напрацювання єдиного тексту 
звернення. 

2. Слухали: звернення депутатів Чернівецької обласної ради Ⅷ 
скликання до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради 
України, Міністерства юстиції України, РНБО та обласних рад України» 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідний проєкт рішення внести на розгляд сесії обласної ради, 

враховуючи норми чинного законодавства, а саме статтю 36 Конституції 
України, яка визначає і гарантує право громадян на свободу об’єднання у 
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод та задоволення політичних та інших інтересів та статтю 21 Закону 
України «Про політичні партії в Україні», де передбачено, що заборона 
політичної партії може бути за адміністративним позовом центрального органу 
виконавчої влади. 

 
3. Слухали: звернення депутатів Дністровської районної ради VIII 

скликання до депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання щодо 
важливості відзначення Дня працівника бюро технічної інвентаризації − 21 
травня та обговоривши історію та важливість існування БТІ 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
4. Слухали: звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 

Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., народних депутатів України 
щодо підтримки проекту Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 
80-річчя створення Української Повстанської Армії» (реєстраційний номер 
5721 від 01 липня 2021 року)  

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доопрацювати текст звернення щодо підтримки проєкту Постанови 

Верховної Ради України «Про відзначення 80-річчя створення Української 
Повстанської Армії» (реєстраційний номер 5721 від 01 липня 2021 року) з 
подальшим розглядом на засіданні постійної комісії. 

 
5. Слухали: клопотання військового комісара ГФ «Буковинська народна 

комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА від 15 вересня 2021 року №09/178 та 
клопотання від 01 жовтня 2021 року щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» підполковника, 
начальника 1 відділу Чернівецького РТЦК, учасника бойових дій − Сергія 
АРУШАНЯНА, майора, командира військової частини А-7187, учасника 
бойових дій − Олексія ПАВЛЮКА, старшого лейтенанта у відставці, учасника 
бойових дій − Ярослава ЮНГЕРА 

Вирішили: 
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1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» АРУШАНЯНА 
Сергія Радіковича, ПАВЛЮКА Олексія Дмитровича, ЮНГЕРА Ярослава 
Григоровича керівнику ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитру 
ЧЕРНИШОВУ у зв’язку із неналежним оформленням комплекту документів 
відповідно до Положення про Почесну відзнаку Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною». 

 
6. Слухали: клопотання командира 2 стрілецької роти стрілецького 

батальйону (з КЕП та ОГП) військової частини 1241 Національної Гвардії 
України, майора Романа ПЕТРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» командира 1 
стрілецької роти «резервної» стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) − 
лейтенанта Олега ЮВКА, заступника командира роти по роботі з особовим 
складом 2 стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) старшого 
лейтенанта − Бориса ДОРОТЮКА, командира 2 відділення 2 стрілецького 
взводу 2 стрілецької роти стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) старшого 
сержанта − Олександра МІНТЕНКА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Залишити клопотання без розгляду у зв’язку із неналежним 

оформленням комплекту документів відповідно до Положення про Почесну 
відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради нагородити 
ЮВКА Олега Олександровича, ДОРОТЮКА Бориса Петровича, МІНТЕНКА 
Олександра Миколайовича Почесними грамотами обласної ради за сумлінне 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену особисту 
ініціативу та самовідданість при виконанні покладених завдань, значний внесок 
у сприянні захисту суверенітету та територіальної цілісності України та з 
нагоди відзначення Дня захисника України. 

 
7. Слухали: клопотання першого заступника голови Чернівецької 

Районної Державної Адміністрації Сергія ФІЛІБОГА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» виконуючого обов’язки керівника Чернівецької обласної 
прокуратури − Вячеслава ЧОРНЕЯ 

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

виконання службових обов’язків, вагомі результати у службовій діяльності, 
значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення 
дотримання принципу верховенства права на території Чернівецької області та 
з нагоди відзначення Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької обласної 
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ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ЧОРНЕЯ Вячеслава Степановича. 

 
8. Слухали: клопотання голови Чернівецького Апеляційного суду 

Валерія МАРЧУКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною»» керівника апарату Чернівецького 
апеляційного суду − Івана СОРОХАНА 

Вирішили: 
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 святкування Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» СОРОХАНА Івана Васильовича. 

 
9. Слухали: в.о. керівника обласної прокуратури Вячеслава ЧОРНЕЯ 

щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» прокурора відділу процесуального керівництва у 
кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного 
бюро розслідування Чернівецької обласної прокуратури − Сергія ГАНДАБУРУ, 
прокурора Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області − Анатолія 
КІОРЕСКО 

Вирішили: 
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 святкування Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАНДАБУРУ Сергія Петровича, 
КІОРЕСКО Анатолія Сергійовича. 

 
10. Слухали: клопотання в.о. ректора Буковинського державного 

медичного університету Віталія МАКСИМ'ЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» асистентки кафедри офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського − 
Наталії КОЗАРІЙЧУК 

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

особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних 
кадрів та з нагоди Дня працівника освіти рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КОЗАРІЙЧУК Наталію 
ЯРОСЛАВІВНУ. 
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11. Слухали: заяву голови фракції «Народний контроль» Олега Чорного 
щодо некоректності висловлювання та поведінку заступника голови 
Чернівецької обласної ради Павлюка Михайла Вікторовича щодо членкині 
фракції «Народний контроль» Тихохід Яни Вікторівни 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернути увагу депутатів обласної ради на некоректність 

висловлювання та зневажливе ставлення до колег депутатів та депутаток під 
час виступів на пленарних засіданнях сесії обласної ради та закликати 
утриматися в подальшому від вчинення таких дій. Проявляти повагу до своїх 
колег та дотримуватись депутатської етики і загальнолюдських та моральних 
цінностей. 

 
 
 

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 
 

06 жовтня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про розгляд проєкту рішення  
«Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII 
скликання до Президента України, 
Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України щодо 
недопущення підвищення тарифів 
для населення» 
 

Розглянувши та обговоривши звернення депутата Чернівецької обласної 
ради VIII скликання Сергія ДОБРЖАНСЬКОГО щодо включення до порядку 
денного чергової сесії обласної ради проєкту рішення «Про звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення», постійна комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Внести відповідний проєкт рішення «Про звернення депутатів 

Чернівецької обласної ради VIII скликання до Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо недопущення підвищення 
тарифів для населення» на розгляд сесії обласної ради з подальшим його 
об’єднанням з проєктом рішення «Про звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради VIII скликання до Президента України, Кабінету Міністрів 
України, Верховної Ради України щодо необхідності зниження тарифів на 
електричну енергію та природній газ» для напрацювання єдиного тексту 
звернення. 

 

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 
06 жовтня 2021                                 м. Чернівці 

 
Про розгляд проєкту рішення «Про 
звернення депутатів Чернівецької 
обласної ради Ⅷ скликання до 
Президента України Володимира 
Зеленського, Верховної Ради України, 
Міністерства юстиції України, РНБО 
та обласних рад України» 
 

Заслухавши звернення депутатів Чернівецької обласної ради Ⅷ 
скликання до Президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради 
України, Міністерства юстиції України, РНБО та обласних рад України», 
постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Відповідний проєкт рішення внести на розгляд сесії обласної ради, 

враховуючи норми чинного законодавства, а саме статтю 36 Конституції 
України, яка визначає і гарантує право громадян на свободу об’єднання у 
політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і 
свобод та задоволення політичних та інших інтересів та статтю 21 Закону 
України «Про політичні партії в Україні», де передбачено, що заборона 
політичної партії може бути за адміністративним позовом центрального органу 
виконавчої влади. 

 
 
 

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 
 

06 жовтня 2021                                 м. Чернівці 
 

Про розгляд звернення депутатів 
Дністровської районної ради VIII скликання 
 

Заслухавши звернення депутатів Дністровської районної ради  
VIII скликання до депутатів Чернівецької обласної ради VIII скликання щодо 
важливості відзначення Дня працівника бюро технічної інвентаризації  
− 21 травня та обговоривши історію та важливість існування БТІ, 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 № 4 
 

06 жовтня 2021                                         м. Чернівці 
 

Про звернення депутатів 
Тернопільської обласної ради до 
Голови Верховної Ради України 
Разумкова Д.О., народних депутатів 
України щодо підтримки проекту 
Постанови Верховної Ради України 
«Про відзначення 80-річчя створення 
Української Повстанської Армії» 
(реєстраційний номер 5721 від 01 липня 
2021 року). 
 

Заслухавши звернення депутатів Тернопільської обласної ради до 
Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О., народних депутатів України 
щодо підтримки проекту Постанови Верховної Ради України «Про відзначення 
80-річчя створення Української Повстанської Армії» (реєстраційний номер 
5721 від 01 липня 2021 року), постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Доопрацювати текст звернення щодо підтримки проєкту Постанови 

Верховної Ради України «Про відзначення 80-річчя створення Української 
Повстанської Армії» (реєстраційний номер 5721 від 01 липня 2021 року) з 
подальшим розглядом на засіданні постійної комісії. 

 
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 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 

Про клопотання військового комісара  
ГФ «Буковинська народна комендатура» 
Дмитра ЧЕРНИШОВА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Сергія АРУШАНЯНА,  
Олексія ПАВЛЮКА, Ярослава ЮНГЕРА 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання військового комісара  
ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитра ЧЕРНИШОВА від 15 вересня 
2021 року №09/178 та клопотання від 01 жовтня 2021 року щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» підполковника, начальника 1 відділу Чернівецького РТЦК, 
учасника бойових дій − Сергія АРУШАНЯНА, майора, командира військової 
частини А-7187, учасника бойових дій − Олексія ПАВЛЮКА, старшого 
лейтенанта у відставці, учасника бойових дій − Ярослава ЮНГЕРА, постійна 
комісія 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Повернути клопотання щодо нагородження Почесною відзнакою 

Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» АРУШАНЯНА 
Сергія Радіковича, ПАВЛЮКА Олексія Дмитровича, ЮНГЕРА Ярослава 
Григоровича керівнику ГФ «Буковинська народна комендатура» Дмитру 
ЧЕРНИШОВУ у зв’язку із неналежним оформленням комплекту документів 
відповідно до 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 № 6 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 

Про клопотання командира 2 стрілецької  
роти стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП)  
військової частини 1241 Національної Гвардії України, 
майора Романа ПЕТРЮКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Олега ЮВКО,  
Бориса ДОРОТЮКА, Олександра МІНТЕНКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання командира 2 стрілецької роти 
стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) військової частини 1241 Національної 
Гвардії України, майора Романа ПЕТРЮКА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» командира 1 стрілецької 
роти «резервної» стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) − лейтенанта Олега 
ЮВКА, заступника командира роти по роботі з особовим складом 2 стрілецької роти 
стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) старшого лейтенанта − Бориса 
ДОРОТЮКА, командира 2 відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 
стрілецького батальйону (з КЕП та ОГП) старшого сержанта − Олександра 
МІНТЕНКА, постійна комісія 

ВИРІШИЛА: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Залишити клопотання без розгляду у зв’язку із неналежним 

оформленням комплекту документів відповідно до Положення про Почесну 
відзнаку Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради нагородити 
ЮВКА Олега Олександровича, ДОРОТЮКА Бориса Петровича, МІНТЕНКА 
Олександра Миколайовича Почесними грамотами обласної ради за сумлінне 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, проявлену особисту 
ініціативу та самовідданість при виконанні покладених завдань, значний внесок 
у сприянні захисту суверенітету та територіальної цілісності України та з 
нагоди відзначення Дня захисника України. 

 

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 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 

Про клопотання першого заступника 
голови Чернівецької Районної Державної Адміністрації 
Сергія ФІЛІБОГА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Вячеслава ЧОРНЕЯ 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання першого заступника голови 
Чернівецької Районної Державної Адміністрації Сергія ФІЛІБОГА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» виконуючого обов’язки керівника Чернівецької обласної прокуратури − 
Вячеслава ЧОРНЕЯ, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

виконання службових обов’язків, вагомі результати у службовій діяльності, 
значний особистий внесок у розбудову правової держави, забезпечення 
дотримання принципу верховенства права на території Чернівецької області та 
з нагоди відзначення Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» ЧОРНЕЯ Вячеслава Степановича. 
 
 
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 

 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 
Про клопотання голови Чернівецького 
Апеляційного суду Валерія МАРЧУКА 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Івана СОРОХАНА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецького 
Апеляційного суду Валерія МАРЧУКА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»» 
керівника апарату Чернівецького апеляційного суду − Івана СОРОХАНА, 
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 святкування Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» СОРОХАНА Івана 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 № 9 

 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 
 
Про клопотання в.о. керівника обласної 
прокуратури Вячеслава ЧОРНЕЯ 
щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Сергія ГАНДАБУРУ, Анатолія КІОРЕСКО 
 

Розглянувши та обговоривши в.о. керівника обласної прокуратури 
Вячеслава ЧОРНЕЯ щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» прокурора відділу 
процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 
територіального управління Державного бюро розслідування Чернівецької 
обласної прокуратури − Сергія ГАНДАБУРУ, прокурора Чернівецької 
окружної прокуратури Чернівецької області − Анатолія КІОРЕСКО, 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 святкування Дня юриста рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» ГАНДАБУРУ Сергія Петровича, 
КІОРЕСКО Анатолія 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 № 10 

 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 
Про клопотання в.о. ректора Буковинського 
державного медичного університету  
Віталія МАКСИМ'ЮКА щодо нагородження  
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Наталії КОЗАРІЙЧУК 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання в.о. ректора Буковинського 
державного медичного університету Віталія МАКСИМ'ЮКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» асистентки кафедри офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського − 
Наталії КОЗАРІЙЧУК, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток медичної освіти і науки, підготовку медичних 
кадрів та з нагоди Дня працівника освіти рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КОЗАРІЙЧУК Наталію 
ЯРОСЛАВІВНУ. 
 
 
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 

 
06 жовтня 2021                                                    м. Чернівці 

 
Про розгляд заяви голови фракції  
«Народний контроль» Олега Чорного 
 
Розглянувши та обговоривши заяву голови фракції «Народний контроль» Олега 
Чорного щодо некоректності висловлювання та поведінку заступника голови 
Чернівецької обласної ради Павлюка Михайла Вікторовича щодо членкині 
фракції «Народний контроль» Тихохід Яни Вікторівни, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Звернути увагу депутатів обласної ради на некоректність 

висловлювання та зневажливе ставлення до колег депутатів та депутаток під 
час виступів на пленарних засіданнях сесії обласної ради та закликати 
утриматися в подальшому від вчинення таких дій. Проявляти повагу до своїх 
колег та дотримуватись депутатської етики і загальнолюдських та моральних 
цінностей. 
 
 
Голова постійної комісії                                                           Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 



За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, самовідданість 
при виконанні покладених завдань, особистий внесок у захист суверенітету та 
територіальної цілісності України, збереження та розвиток національних 
військових традицій та звитяг, сприяння подальшому зміцненню патріотичного 
духу у суспільстві, посилення суспільної уваги та турботи щодо захисту рідної 
землі та з нагоди відзначення Дня захисника України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради нагородити АРУШАНЯНА Сергія Радіковича, 
ПАВЛЮКА Олексія Дмитровича, ЮНГЕРА Ярослава Григоровича Почесними 
грамотами обласної ради. 
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