
 
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 № 18 
 

28 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 директора Департаменту охорони здоров’я 
Чернівецької облдержадміністрації Олега ЧОРНОГО щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Іларія КОСТЕЦЬКОГО 

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

2. Про клопотання голови Чернівецької обласної організації НСПУ 
Василя ДЖУРАНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя МІСЕВИЧА 

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

3. Про клопотання голови вченої ради факультету історії, політології та 
міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 
ФЕДЬКОВИЧА Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя 
КАРПА 

Інформує: Світлана ФОЧУК - голова постійної комісії з питань місцевого 
самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, 
правових питань, міжетнічних відносин та антикорупційної діяльності. 
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4. Про клопотання заступника голови вченої ради факультету історії, 
політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету 
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Василя КАРПА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  Олександра 
ДОБРЖАНСЬКОГО та Ганни СКОРЕЙКО  

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 в.о. начальника інформаційного відділу «Чернівці» 
Інформаційного центру «Львів» Управління інформації Державної прикордонної  
служби України(в/ч 2195Р) Дмитра ВІРУЦЬКОГО щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Володимира 
МИХАЛКА 

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 секретаря Великокучурівської територіальної 
громади Марії ЦУРКАН щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної ради 
України Василя ТОДЕРЕНЧУКА  

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 директора ТОВ «Інтекс Центр» Андрія ДАНКА щодо 
нагородження Грамотою Верховної ради України Оксани ФІЛІПОВОЇ 

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: пропозицію Сергія РАТУШЕНКА щодо підготовки одного 

проєкту рішення «Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 
України» за результатами розгляду питання 6 та 7. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: клопотання директора Департаменту охорони здоров’я 

Чернівецької облдержадміністрації Олега ЧОРНОГО щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
Іларія КОСТЕЦЬКОГО 

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

особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Буковини, активну громадянську 
позиції рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ 
нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» КОСТЕЦЬКОГО Іларіона Михайловича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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Слухали: клопотання голови Чернівецької обласної організації НСПУ 

Василя ДЖУРАНА щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя МІСЕВИЧА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток української літератури та з 
нагоди 80-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» МІСЕВИЧА Василя Хрізонтовича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: клопотання голови вченої ради факультету історії, політології та 

міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія 
ФЕДЬКОВИЧА Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Василя 
КАРПА 

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

наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, сприяння у розвитку освіти та науки Чернівецької 
області, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
КАРПА Василя Леонтійовича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: клопотання заступника голови вченої ради факультету історії, 

політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету 
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Василя КАРПА щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  Олександра 
ДОБРЖАНСЬКОГО та Ганни СКОРЕЙКО  

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

значні досягнення у розвитку освіти та науки Чернівецької області, активну 
громадянську позицію та з нагоди 103-річниці Буковинського народного віча н 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ДОБРЖАНСЬКОГО Олександра Володимировича та СКОРЕЙКО Ганну 
Михайлівну. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
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Слухали: клопотання в.о. начальника інформаційного відділу «Чернівці» 
Інформаційного центру «Львів» Управління інформації Державної прикордонної  
служби України(в/ч 2195Р) Дмитра ВІРУЦЬКОГО щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Володимира 
МИХАЛКА 

Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За бездоганну сумлінну військову службу, високий професіоналізм, 

старанність, ініціативність та значний особистий внесок у справу охорони 
державного кордону України, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету, територіальної цілісності України, активну 
громадянську позицію рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» МИХАЛКА Володимира Ярославовича. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
Слухали: клопотання секретаря Великокучурівської територіальної 

громади Марії ЦУРКАН щодо нагородження Почесною Грамотою Верховної ради 
України Василя ТОДЕРЕНЧУКА  

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

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України» 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
Слухали: клопотання директора ТОВ «Інтекс Центр» Андрія ДАНКА щодо 

нагородження Грамотою Верховної ради України Оксани ФІЛІПОВОЇ 
Вирішили: 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проєкт рішення 

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України» 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 

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 
 
28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 
Про клопотання директора Департаменту охорони 
здоров’я Чернівецької облдержадміністрації 
Олега ЧОРНОГО щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною»  
Іларія КОСТЕЦЬКОГО 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання директора Департаменту 

охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації Олега ЧОРНОГО щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача (лікаря-педіатра-неонатолога) відділення 
патології новонароджених дітей обласного комунального некомерційного 
підприємства «Чернівецька обласна дитяча клінічна лікарня» КОСТЕЦЬКОГО 
Іларіона Михайловича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

особистий внесок у розвиток охорони здоров’я Буковини, активну 
громадянську позиції рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» КОСТЕЦЬКОГО Іларіона 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 №2 

 
28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 
Про клопотання голови Чернівецької обласної 
організації НСПУ Василя ДЖУРАНА щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» Василя МІСЕВИЧА 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання голови Чернівецької обласної 

організації НСПУ Василя ДЖУРАНА щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» письменника 
МІСЕВИЧА Василя Хрізонтовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи багаторічну творчу діяльність, високу професійну 

майстерність, значний особистий внесок у розвиток української літератури та з 
нагоди 80-річчя від дня народження рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» МІСЕВИЧА Василя 
Хрізонтовича. 
 
 
 
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 
 

28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 

Про клопотання голови вченої ради 
факультету історії, політології та міжнародних 
відносин Чернівецького національного університету 
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО 
щодо нагородження Почесною відзнакою  
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
Василя КАРПА 

 

Розглянувши та обговоривши клопотання голови вченої ради 
факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Олександра 
ДОБРЖАНСЬКОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» КАРПА Василя Леонтійовича – 
кандидата історичних наук, доцента кафедри міжнародної інформації, 
заступника декана факультету історії, політології та міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА, 
постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

наукові досягнення, вагомий особистий внесок у підготовку і виховання 
висококваліфікованих фахівців, сприяння у розвитку освіти та науки 
Чернівецької області, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від 
дня народження рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію 
БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» КАРПА Василя Леонтійовича. 
 
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 

28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 

Про клопотання заступника голови вченої ради  
факультету історії, політології та міжнародних відносин 
Чернівецького національного університету 
імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Василя КАРПА 
щодо нагородження Почесною відзнакою  
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
Олександра ДОБРЖАНСЬКОГО та Ганни СКОРЕЙКО  

 
Розглянувши та обговоривши клопотання заступника голови вченої ради 

факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького 
національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА Василя КАРПА щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» ДОБРЖАНСЬКОГО Олександра Володимировича − доктора 
історичних наук, професора, декана факультету історії, політології та міжнародних 
відносин Чернівецького національного університету імені Юрія ФЕДЬКОВИЧА та 
СКОРЕЙКО Ганну Михайлівну – кандидата історичних наук, доцент кафедри 
історії України, директора Центру Буковинознавства, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

значні досягнення у розвитку освіти та науки Чернівецької області, активну 
громадянську позицію та з нагоди 103-річниці Буковинського народного віча н 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Олексію БОЙКУ нагородити 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
ДОБРЖАНСЬКОГО Олександра Володимировича та СКОРЕЙКО Ганну 
Михайлівну. 

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 
 

28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 

Про клопотання в.о. начальника інформаційного 
відділу «Чернівці» Інформаційного центру «Львів» 
Управління інформації Державної прикордонної  
служби України(в/ч 2195Р) Дмитра ВІРУЦЬКОГО 
щодо нагородження Почесною відзнакою  
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною»  
Володимира МИХАЛКА 
 

Розглянувши та обговоривши клопотання в.о. начальника 
інформаційного відділу «Чернівці» Інформаційного центру «Львів» Управління 
інформації Державної прикордонної служби України (в/ч 2195Р) Дмитра 
ВІРУЦЬКОГО щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» полковника, начальника інформаційного 
відділу «Чернівці» (командира в/ч 2195Р) МИХАЛКА Володимира 
Ярославовича, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. За бездоганну сумлінну військову службу, високий професіоналізм, 

старанність, ініціативність та значний особистий внесок у справу охорони 
державного кордону України, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету, територіальної цілісності України, активну 
громадянську позицію рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Олексію БОЙКУ нагородити Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» МИХАЛКА Володимира Ярославовича. 
 
 
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 
 
28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 
Про клопотання секретаря Великокучурівської  
територіальної громади Марії ЦУРКАН  
щодо нагородження Почесною Грамотою  
Верховної ради України Василя ТОДЕРЕНЧУКА  

 
Розглянувши та обговоривши клопотання секретаря Великокучурівської 

територіальної громади Марії ЦУРКАН щодо нагородження Почесною 
Грамотою Верховної ради України сільського голову Великокучурівської 
територіальної громади – ТОДЕРЕНЧУКА Василя Мірчовича з нагоди 
державного свята Дня місцевого самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради 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 

 
28 жовтня 2021                             м. Чернівці 
 
Про клопотання директора  
ТОВ «Інтекс Центр» Андрія ДАНКА 
щодо нагородження Грамотою Верховної ради України 
Оксани ФІЛІПОВОЇ 

 
Розглянувши та обговоривши клопотання директора ТОВ «Інтекс 

Центр» Андрія ДАНКА щодо нагородження Грамотою Верховної ради України 
ФІЛІПОВОЇ Оксани Олександрівни з нагоди державного свята Дня місцевого 
самоврядування, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

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

«Про клопотання щодо нагородження відзнаками Верховної Ради України» 
 
 
Голова постійної комісії                                                        Світлана ФОЧУК 
 
 
 
 
 
 
 
0 



 
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 
 
28 жовтня 2021                              м. Чернівці 
 
Про визначення орієнтовних строків 
проведення звітів депутатів Чернівецької 
обласної ради VІІⅠ скликання за 2021 рік 

 
Враховуючи необхідність дотримання статті 16 Закону України «Про 

статус депутатів місцевих рад» щодо орієнтовних строків проведення звітів 
перед виборцями, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 
Внести відповідний проєкт рішення «Про орієнтовні строки проведення 

звітів депутатів Чернівецької обласної ради VІІⅠ скликання за 2021 рік» на 
розгляд сесії обласної ради. 

 
 
 

Голова постійної комісії                                                            Світлана ФОЧУК 
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