
 
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 № 17 

11 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 клопотання т.в.о. начальника Управління Служби безпеки 

України в Чернівецькій області Володимира КОМПАНИЧЕНКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» Олександра ПЕТРИЩУКА (посмертно) 

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. 
 
Слухали: клопотання т.в.о. начальника Управління Служби безпеки 

України в Чернівецькій області Володимира КОМПАНИЧЕНКА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» капітана Олександра ПЕТРИЩУКА (посмертно) 

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

зміцнення обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені 
під час бойових дій та з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ПЕТРИЩУКА Олександра Вікторовича (посмертно). 
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Нагороду отримуватиме мати загиблого ПЕТРИЩУКА Світлана 
Олексіївна. 

 
 
 

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  

 
11 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 
Про клопотання т.в.о. начальника Управління 
Служби безпеки України в Чернівецькій області 
Володимира КОМПАНИЧЕНКА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  
Олександра ПЕТРИЩУКА (посмертно) 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання т.в.о. начальника 

Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області Володимира 
КОМПАНИЧЕНКА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» капітана Олександра 
ПЕТРИЩУКА (посмертно),постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

зміцнення обороноздатності, патріотизм, мужність і самовідданість, виявлені 
під час бойових дій та з нагоди відзначення Дня захисників та захисниць 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» ПЕТРИЩУКА Олександра Вікторовича (посмертно). 

Нагороду отримуватиме мати загиблого ПЕТРИЩУКА Світлана 
Олексіївна. 
 
 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
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