
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 7 

04 липня 2016 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Раєвський Д.О. – завідувач сектору з обслуговування комп’ютерної техніки 
виконавчого апарату Чернівецької обласної ради 
 
Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд подання в.о. президента ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. 
на нагородження Грамотою Верховної Ради України відповідального 
секретаря ЧОА «Техноспорт» Дорочевського А.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
2. Про розгляд листа Першого заступника Глави Адміністрації Президента 

України В.Ковальчука. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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3. Про розгляд листа голови Комітету Верховної Ради України з питань прав 
людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Немирі Г.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд листа директора Департаменту організації митного контрою 
Державної фіскальної служби України Василенка О.Л. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд листа Заступника Міністра – керівника апарату Міністерства 
фінансів України Є.Капінус. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд подання в.о. президента ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. 
на нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України головного 
хронометриста змагань з технічно-прикладних видів спорту ЧОА 
«Техноспорт» Ротаря М.М. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про проект рішення Чернівецької обласної ради «Про інформацію щодо 
реагування на звернення Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади» 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

8. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про подання в.о. президента ЧОА 
«Техноспорт» Каглянчука В.І. на нагородження Грамотою Верховної Ради 
України відповідального секретаря ЧОА «Техноспорт» Дорочевського 
А.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І., Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
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1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 
нагородження Грамотою Верховної Ради України Дорочевського А.М.» 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної Ради 
України Дорочевського А.М.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист Першого заступника Глави 
Адміністрації Президента України В.Ковальчука 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист голови Комітету Верховної Ради 
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 
відносин Немирі Г.М. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист директора Департаменту 
організації митного контрою Державної фіскальної служби України 
Василенка О.Л. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
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1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист Заступника Міністра – керівника 
апарату Міністерства фінансів України Є.Капінус. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про подання в.о. президента ЧОА 
«Техноспорт» Каглянчука В.І. на нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України головного хронометриста змагань з технічно-
прикладних видів спорту ЧОА «Техноспорт» Ротаря М.М. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
взяти до відома. 

2) Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 
нагородження Почесно грамотою Верховної Ради України Ротаря М.М.» 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про клопотання щодо нагородження Почесно грамотою 
Верховної Ради України Ротаря М.М.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про 
реагування на звернення Чернівецької обласної ради до центральних 
органів виконавчої влади. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії з питань регламенту, депутатської 

діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. про реагування на 
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звернення Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади взяти до відома. 

2) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради проект 
рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення Чернівецької 
обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар засідання комісії       Т.Мартинюк 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання в.о. президента 
ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. 
на нагородження Грамотою 
Верховної Ради України 
відповідального секретаря ЧОА 
«Техноспорт» Дорочевського А.М. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про подання в.о. 
президента ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. на нагородження Грамотою 
Верховної Ради України відповідального секретаря ЧОА «Техноспорт» 
Дорочевського А.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 

нагородження Грамотою Верховної Ради України Дорочевського 
А.М.» 

3. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 
проект рішення «Про клопотання щодо нагородження Грамотою 
Верховної Ради України Дорочевського А.М.» 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 2/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Першого 
заступника Глави Адміністрації 
Президента України В.Ковальчука 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист Першого 
заступника Глави Адміністрації Президента України В.Ковальчука, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 3/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа голови Комітету 
Верховної Ради України з питань 
прав людини, національних меншин і 
міжнаціональних відносин 
Немирі Г.М. 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист голови 
Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних 
меншин і міжнаціональних відносин Немирі Г.М., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 4/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа директора 
Департаменту організації митного 
контрою Державної фіскальної 
служби України Василенка О.Л. 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист 
директора Департаменту організації митного контрою Державної фіскальної 
служби України Василенка О.Л., постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 5/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа Заступника 
Міністра – керівника апарату 
Міністерства фінансів України 
Є.Капінус 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши лист 
Заступника Міністра – керівника апарату Міністерства фінансів України 
Є.Капінус, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 6/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд подання в.о. президента 
ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. 
на нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України 
головного хронометриста змагань з 
технічно-прикладних видів спорту 
ЧОА «Техноспорт» Ротаря М.М. 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про подання в.о. 
президента ЧОА «Техноспорт» Каглянчука В.І. на нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України головного хронометриста змагань з 
технічно-прикладних видів спорту ЧОА «Техноспорт» Ротаря М.М., постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Підготувати проект рішення обласної ради «Про клопотання щодо 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
Ротаря М.М.» 

3. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії обласної ради 
проект рішення «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України Ротаря М.М.» 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 7/7 

 
04 липня 2016 р.         м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
звернення Чернівецької обласної 
ради до центральних органів 
виконавчої влади 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про реагування на 
звернення Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої 
влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись із запропонованим проектом рішення «Про 

інформацію щодо реагування на звернення Чернівецької обласної 
ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
 
 

Голова постійної комісії Р. Поклітар 
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