
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 20 

04 квітня 2017 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №332 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Секретар засідання: Мартинюк Т.І. 
 
Запрошені: 
гр. Геков Г.О. – один із учасників колективного звернення громадян до голови 
Чернівецької обласної ради Мунтяна І.М. від 06.03.2017 
 
гр. Петрушко Л.О. – одна із учасниць колективного звернення громадян до 
першого заступника голови Чернівецької обласної ради Маковецької І.С. від 
03.04.2017 
 
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 розгляд звернень гр. Гекова Г.О. від 06.03.2017 та від 03.04.2017 в 
частині внесення змін до Регламенту 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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2. Про розгляд клопотання тво військового комісара Чернівецького 
обласного військового комісаріату Маланчука В.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника духового оркестру Новаковського Г.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Про проект рішення «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 
 

4. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про звернення гр. Гекова Г.О. від 
06.03.2017 та від 03.04.2017 в частині внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради. 

 
Виступили: Геков Г.О., який запропонував внести зміни до пунктів 5.2. та 5.3. 

статті 5 Розділу І Регламенту Чернівецької обласної ради. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Розглянувши звернення гр. Гекова Г.О. від 06.03.2017 та від 03.04.2017 
щодо внесення змін до Регламенту Чернівецької обласної ради, 
встановити, що вносити запропоновані гр. Гековим Г.О. зміни до пунктів 
5.2. та 5.3. статті 5 Розділу І Регламенту Чернівецької обласної ради 
недоцільно. 

3) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. та 
першому заступнику голови Чернівецької обласної ради Маковецькій І.С. 
поінформувати гр. Гекова Г.О. про результати розгляду його звернення у 
встановлені чинним законодавством строки. 

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 клопотання тво військового комісара 
Чернівецького обласного військового комісаріату Маланчука В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» керівника духового оркестру 
Новаковського Г.Г. 

 
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) Розглянувши клопотання тво військового комісара Чернівецького 
обласного військового комісаріату Маланчука В.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника духового оркестру Новаковського Г.Г., встановити 
відсутність у поданому пакеті документів копій документів, які 
засвідчують нагородження Новаковського Г.Г. іншими відзнаками. 

3) Враховуючи це, а також значний особистий внесок у розвиток військової 
музичної культури на Буковині, створення оркестру духових інструментів, 
вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди 72-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Новаковського Г.Г. 
Почесною грамотою Чернівецької обласної ради та цінним подарунком 
Чернівецької обласної ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. про проект рішення «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 запропонований проект 
рішення «Про інформацію щодо реагування на звернення депутатів 
Чернівецької обласної ради до центральних органів виконавчої влади». 

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



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/20 

 
04 квітня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернень гр. Гекова Г.О. 
від 06.03.2017 та від 03.04.2017 в 
частині внесення змін до Регламенту 
Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши інформацію Поклітара Ростислава Івановича – голови 

постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень, розглянувши звернення гр. 
Гекова Г.О. від 06.03.2017 та від 03.04.2017 щодо внесення змін до 
Регламенту Чернівецької обласної ради, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Встановити, що вносити зміни до пунктів 5.2. та 5.3. статті 5 

Розділу І Регламенту Чернівецької обласної ради недоцільно. 
3. Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. та 

першому заступнику голови Чернівецької обласної ради 
Маковецькій І.С. поінформувати гр. Гекова Г.О. про результати 
розгляду його звернення у встановлені чинним законодавством 
строки. 

 
 
 

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 № 2/20 

 
04 квітня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
тво військового комісара 
Чернівецького обласного військового 
комісаріату Маланчука В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» 
керівника духового оркестру 
Новаковського Г.Г. 
 

Розглянувши клопотання тво військового комісара Чернівецького 
обласного військового комісаріату Маланчука В.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» керівника духового оркестру Новаковського Г.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. Встановити відсутність у поданому пакеті документів копій 

документів, які засвідчують нагородження іншими відзнаками. 
3. Враховуючи це, а також значний особистий внесок у розвиток 

військової музичної культури на Буковині, створення оркестру 
духових інструментів, вагомі досягнення у професійній діяльності 
та з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну 
І.М. нагородити Новаковського Г.Г. Почесною грамотою 
Чернівецької обласної ради та цінним подарунком Чернівецької 
обласної ради. 

 
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 № 3/20 

 
04 квітня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення «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 
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