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Слухали: голову постійної комісії Поклітара Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
1. Про розгляд звернення депутата Чернівецької обласної ради 

Болтунова О.В. до голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про повторний розгляд звернення голови ГС «Буковинська асоціація 
ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. 
щодо окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В. та заяви депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. 
щодо розгляду поведінки депутатів Чернівецької обласної ради 
Павела Д.Д., Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. до голови 
постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара Р.І. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 

 
3. Різне. 

 
1. Слухали голову постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара 
Ростислава Івановича, який зачитав звернення депутата Чернівецької 
обласної ради Болтунова О.В. 

 
Виступили: Кобевко О.П., яка прокоментувала звернення депутата 

Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. до голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, 
етики та нагороджень Поклітара Р.І., заперечивши відповідні закиди на 
свою адресу з боку Болтунова О.В. 

 
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. 
 
2. Слухали голову постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара 
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Ростислава Івановича, який звернення голови ГС «Буковинська асоціація 
ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. та 
заяву депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. 

 
Виступили: Філіпчук М.Д., яка засудила діяльність представників політичної 

партії «Опозиційний блок» на території Чернівецької області та України 
загалом, закликала правоохоронні органи краю звернути увагу на 
діяльність представників політичної партії «Опозиційний Блок» на 
Буковині, а також висловилася проти підвищення вартості електроенергії. 
 
Поклітар Р.І., який зауважив, що засуджує будь-які антидержавні та 
антиукраїнські прояви з боку представників будь-яких політичних сил, в 
тому числі «Опозиційного блоку», спрямовані на дестабілізацію суспільно-
політичної ситуації в країні. 
 
Чернишов Д.М., який звернувся до учасників засідання із запитанням про 
те, чому влада нічого не робить для людей, а також наголосив на тому, що 
у випадку відсутності реагування правоохоронних органів на випадки 
антидержавних та антиконституційних проявів з боку представників будь-
яких політичних партій та громадських організацій, залишає за собою 
право самостійно на них реагувати. 
 
Вишневський М.Ф., який засудив діяльність представників політичної 
партії «Опозиційний Блок», запропонував засудити бездіяльність 
Чернівецької обласної ради та діяльність представників «Опозиційного 
Блоку» на території Чернівецької області, заборонити діяльність 
політичної партії «Опозиційний блок», а також звернувся з вимогою до 
Гордаша С.С. щодо невідкладного реагування ГУ НП в Чернівецькій 
області на антидержавні, на його думку, прояви з боку представників 
«Опозиційного Блоку» на території Чернівецької області. 
 
Хомко Л.П., яка закликала розробити план дій із недопущення 
представників «Опозиційного Блоку» до участі в урочистостях з нагоди 
державних свят на території Чернівецької області, а також створити 
ініціативний центр із реагування на антидержавні чи антиукраїнські 
прояви з боку будь-яких політичних сил чи громадських організацій. 
 
Гордаш С.С., який прокоментував події 10 травня цього року, а також 
наголосив, що реагування на антидержавну діяльність будь-яких осіб на 
території України належить до компетенції Служби безпеки України. 
 
Кобевко П.Д., Чернишов Д.М., які навели приклади про злочинної 
діяльності представників Партії регіонів. 
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Поклітар Р.І., який підтримав ініціативу Хомко Л.П. щодо створення 
відповідного ініціативного центру за запевнив у своїй підтримці 
державницьким громадським ініціативам. 
 
Філіпчук М.Д., яка запропонувала звернутися до Верховної Ради України 
щодо антиукраїнського характеру діяльності представників «Опозиційного 
Блоку» на території Чернівецької області, а також щодо заборони 
діяльності цієї політичної сили на території України. 
 

Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 

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

2) Рекомендувати депутатській фракції політичної партії «Опозиційний блок» 
у Чернівецькій обласній раді звернутися до вищого керівництва партії 
«Опозиційний блок» щодо вибачення перед депутатом Чернівецької 
обласної ради Кобевко О.П. за наклеп щодо подій 10 травня 2017 року у 
м.Чернівцях. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 



 
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

 
ВИСНОВОК № 1/23 

 
18 травня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд звернення депутата 
Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. 
до голови постійної комісії Чернівецької 
обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Поклітара Р.І. 
 

Розглянувши звернення депутата Чернівецької обласної ради 
Болтунова О.В. до голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень Поклітара 
Р.І. щодо окремих закидів на його (Болтунова О.В.) адресу з боку депутата 
обласної ради Кобевко О.П. 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. 
 
 
 

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 № 2/23 

 
18 травня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про повторний розгляд звернення голови 
ГС «Буковинська асоціація ветеранів, 
інвалідів та волонтерів АТО «Сила 
Єднання» Красняна В.І. щодо окремих 
висловлювань депутата Чернівецької 
обласної ради Болтунова О.В. та заяви 
депутата Чернівецької обласної ради 
Кобевко О.П. щодо розгляду поведінки 
депутатів Чернівецької обласної ради 
Павела Д.Д., Болтунова О.В., Нікітіна М.Г., 
Чубрея С.В. до голови постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики 
та нагороджень Поклітара Р.І. 
 

Повторно розглянувши звернення голови ГС «Буковинська асоціація 
ветеранів, інвалідів та волонтерів АТО «Сила Єднання» Красняна В.І. щодо 
окремих висловлювань депутата Чернівецької обласної ради Болтунова О.В. 
та заяви депутата Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. щодо розгляду 
поведінки депутатів Чернівецької обласної ради Павела Д.Д., Болтунова О.В., 
Нікітіна М.Г., Чубрея С.В. до голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Р.І. 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. Рекомендувати депутатській фракції політичної партії 

«Опозиційний блок» у Чернівецькій обласній раді звернутися до 
вищого керівництва партії «Опозиційний блок» щодо вибачення 



перед депутатом Чернівецької обласної ради Кобевко О.П. за 
наклеп щодо подій 10 травня 2017 року у м.Чернівцях. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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