
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 15 

18 січня 2017 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
Раєвський Д.О. – начальник відділу інформаційного забезпечення обласної 
ради та доступу до публічної інформації 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 проект рішення Чернівецької обласної ради «Про інформацію щодо 
реагування на звернення депутатів 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 

 
2. Про розгляд заяви Ванзуряка Р.С. про складання ним повноважень 

депутата Чернівецької обласної ради. 
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 клопотання голови Чернівецької обласної (крайової) 
Організації Народного Руху України Шумка М.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Чернівецької обласної (крайової) Організації 
Народного Руху України (1999-2013 р.р.) Бурденюка О.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд клопотання керівника громадської організації ГО «Волонтери 
за Батьківщину» Гаїни Р.Г. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасників 
бойових дій на Сході України Філіпчука В.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання координатора ВО «Буковина – українському 
війську» Абрам’юк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана 
Української Греко-Католицької Церкви Гасинця В.С. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про проект рішення Чернівецької обласної 
ради «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

 
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. 

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

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
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Поклітара Ростислава Івановича про заяву Ванзуряка Р.С. про складання 
ним повноважень депутата Чернівецької обласної ради. 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., 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. 

2) Заяву Ванзуряка Р.С. взяти до відома. 
3) Підготувати проект рішення обласної ради «Про складання повноважень 

депутатом Чернівецької обласної ради Ванзуряком Р.С.» 
4) Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 
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 клопотання голови Чернівецької 
обласної (крайової) Організації Народного Руху України Шумка М.І. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» голови Чернівецької обласної (крайової) 
Організації Народного Руху України (1999-2013 р.р.) Бурденюка О.Г. 

 
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) Враховуючи активну громадську позицію, значний особистий внесок у 
розбудову та утвердження Української держави голови Чернівецької 
обласної (крайової) Організації Народного Руху України (1999-2013 р.р.) 
та з нагоди Дня Соборності України, рекомендувати голові Чернівецької 
обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Бурденюка О.Г. Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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 клопотання керівника громадської 
організації ГО «Волонтери за Батьківщину» Гаїни Р.Г. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій на Сході України Філіпчука В.О. 

 
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. 

2) Враховуючи значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності 
України, виявлену мужність та героїзм під час захисту державного 
суверенітету й територіальної цілісності України учасника бойових дій на 
Сході України та з нагоди Дня Соборності України, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Філіпчука В.О. 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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 клопотання координатора ВО 
«Буковина – українському війську» Абрам’юк Г.Й. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» отця-капелана Української Греко-Католицької Церкви 
Гасинця В.С.. 

 
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. 

2) Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 
особистий внесок у зміцнення обороноздатності України отця-капелана 
Української Греко-Католицької Церкви та з нагоди Дня Соборності 
України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Гасинця В.С. Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною». 

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 № 1/15 

 
18 січня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про інформацію щодо реагування на 
звернення депутатів 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 депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований 

проект рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення 
депутатів Чернівецької обласної ради до центральних органів 
виконавчої влади». 

 
 
 

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 № 2/15 

 
18 січня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви Ванзуряка Р.С. 
про складання ним повноважень 
депутата Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень та розглянувши заяву 
Ванзуряка Р.С. про складання ним повноважень депутата Чернівецької 
обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Заяву Ванзуряка Р.С. взяти до відома. 
3. Підготувати проект рішення обласної ради «Про складання 

повноважень депутатом Чернівецької обласної ради 
Ванзуряком Р.С.». 

4. Рекомендувати проект рішення до розгляду на сесії. 
 
 
 

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 № 3/15 

 
18 січня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної (крайової) 
Організації Народного Руху України 
Шумка М.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Чернівецької 
обласної (крайової) Організації 
Народного Руху України (1999-
2013 р.р.) Бурденюка О.Г. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної (крайової) 
Організації Народного Руху України Шумка М.І. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» голови Чернівецької обласної (крайової) Організації Народного 
Руху України (1999-2013 р.р.) Бурденюка О.Г. та обговоривши інформацію 
Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну громадську позицію, значний особистий 

внесок у розбудову та утвердження Української держави голови 
Чернівецької обласної (крайової) Організації Народного Руху 
України (1999-2013 р.р.) та з нагоди Дня Соборності України, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Бурденюка О.Г. Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

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 № 4/15 

 
18 січня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
керівника ГО «Волонтери за 
Батьківщину» Гаїни Р.Г. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових 
дій на Сході України 
Філіпчука В.О. 
 

Розглянувши клопотання керівника громадської організації ГО 
«Волонтери за Батьківщину» Гаїни Р.Г. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
учасника бойових дій на Сході України Філіпчука В.О. та обговоривши 
інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи значний особистий внесок у зміцнення 

обороноздатності України, виявлену мужність та героїзм під час 
захисту державного суверенітету й територіальної цілісності 
України учасника бойових дій на Сході України та з нагоди Дня 
Соборності України, рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Філіпчука В.О. Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

 
 

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 № 5/15 

 
18 січня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
координатора ВО «Буковина – 
українському війську» 
Абрам’юк Г.Й. щодо 
нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» отця-капелана 
УГКЦ Гасинця В.С. 
 

Розглянувши клопотання координатора ВО «Буковина – українському 
війську» Абрам’юк Г.Й. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана 
Української Греко-Католицької Церкви Гасинця В.С. та обговоривши 
інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок у зміцнення обороноздатності України отця-
капелана Української Греко-Католицької Церкви та з нагоди Дня 
Соборності України, рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Гасинця В.С. Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 
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