
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 30 

02 серпня 2017 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
Голова постійної комісії: Поклітар Р.І. 
Заступник голови постійної комісії: Крохмаль В.Д. 
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: голова постійної комісії Поклітар Р.І., який поінформував членів 
комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд клопотання голови ГО «Буковина – українському війську» 
А.Мустеци щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УГКЦ 
Петра Кравчука. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Про розгляд клопотання начальника Відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України в місті Чернівцях Семенюка В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
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заслуги перед Буковиною» заступника начальника Відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України в місті Чернівцях Юрія В.Г. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

3. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на Сході України Малиша Ф.В. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про розгляд заяви депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 
Балти В.В. 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 
 

5. Про розгляд клопотання заступника генерального директора ТДВ 
«Трембіта» Чернівецького А.В. щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» 
генерального директора ТДВ «Трембіта» Станкевич С.О. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. Про розгляд клопотання голови ГО «Буковинський медіа-центр» 
Осачука С.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора філологічних 
наук, професора Кияка Т.Р. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Президента Окружної 
ради Швабії (ФРН) пана Юргена Райхерта 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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8. Про розгляд клопотання Архієпископа Чернівецького та Кіцманського 
Онуфрія щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УПЦ КП 
Петра Черепюка 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

9. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови ГО «Буковина – 
українському війську» А.Мустеци щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-
капелана УГКЦ Петра Кравчука. 

 
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 та з нагоди Дня 
незалежності України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Петра Кравчука Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання начальника Відділу 
урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України в місті Чернівцях Семенюка В.М. 
щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» заступника начальника Відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України в місті Чернівцях Юрія В.Г. 

 
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) Враховуючи багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток урядового фельд’єгерського зв’язку 
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на Буковині та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Юрія В.Г. цінним 
подарунком (годинником) Чернівецької обласної ради та Почесною 
грамотою Чернівецької обласної ради. 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» учасника 
бойових дій в антитерористичній операції на Сході України Малиша Ф.В. 

 
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 значний особистий внесок у зміцнення обороноздатності, 
мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й 
територіальної цілісності України, та з нагоди Дня незалежності України, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Малиша Ф.В. 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 
Паклітара Ростислава Івановича про заяву депутата Чернівецької обласної 
ради VII скликання Балти В.В. 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 депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Балти В.В. взяти 
до відома. 

3) Підготувати проект рішення обласної ради «Про дострокове припинення 
повноважень депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Балти 
В.В.» 

4) Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про дострокове 
припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Балти В.В.» до розгляду на черговій сесії обласної ради. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 



5 
 

 
5. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання заступника генерального 
директора ТДВ «Трембіта» Чернівецького А.В. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» генерального директора ТДВ «Трембіта» Станкевич С.О. 

 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у розвиток галузі легкої промисловості 
Буковини та з нагоди Дня незалежності України рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Станкевич С.О. 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови ГО «Буковинський 
медіа-центр» Осачука С.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора 
філологічних наук, професора Кияка Т.Р. 

 
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 діяльність, значний особистий внесок у 
розбудову партнерських відносин між Чернівецькою областю та округом 
Швабія (ФРН) та з нагоди 20-ї річниці з дня підписання партнерської угоди 
«Чотири регіони для Європи» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Кияка Т.Р. Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання голови Чернівецької 
обласної ради Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою 
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Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Президента 
Окружної ради Швабії (ФРН) пана Юргена Райхерта. 

 
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 благодійну діяльність, значний особистий внесок у 
розбудову партнерських відносин між Чернівецькою областю та округом 
Швабія (ФРН) та з нагоди 20-ї річниці з дня підписання партнерської угоди 
«Чотири регіони для Європи» рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити пана Юргена Райхерта (Herr Jürgen 
Reichert) Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

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

питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Паклітара Ростислава Івановича про клопотання Архієпископа 
Чернівецького та Кіцманського Онуфрія щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-
капелана УПЦ КП Петра Черепюка. 

 
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 багаторічне сумлінне служіння, значний особистий внесок у 
розвиток духовної сфери Буковини, несіння служіння капеланом у зоні 
проведення АТО та з нагоди Дня незалежності України, рекомендувати 
голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Петра 
Черепюка Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною». 

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 № 1/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Буковина – українському війську» 
А.Мустеци щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» отця-капелана УГКЦ 
Петра Кравчука 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Буковина – українському 
війську» А.Мустеци щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УГКЦ Петра 
Кравчука 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 та з 
нагоди Дня незалежності України, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити Петра 
Кравчука 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 № 2/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання начальника 
Відділу урядового фельд’єгерського 
зв’язку Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України в 
місті Чернівцях Семенюка В.М. щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» заступника 
начальника Відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної 
служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України в місті Чернівцях 
Юрія В.Г. 
 

Розглянувши клопотання начальника Відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України в місті Чернівцях Семенюка В.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» заступника начальника Відділу урядового фельд’єгерського 
зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 
України в місті Чернівцях Юрія В.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток урядового 
фельд’єгерського зв’язку на Буковині та з нагоди Дня 



незалежності України рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Юрія В.Г. цінним подарунком 
(годинником) Чернівецької обласної ради та Почесною грамотою 
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 № 3/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» учасника бойових дій в 
антитерористичній операції на 
Сході України Малиша Ф.В. 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради Мунтяна 
І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради 
«За заслуги перед Буковиною» учасника бойових дій в антитерористичній 
операції на Сході України Малиша Ф.В. 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, мужність та героїзм, виявлені під час захисту 
державного суверенітету й територіальної цілісності України, та з 
нагоди Дня незалежності України, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити 
Малиша Ф.В. 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 № 4/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд заяви депутата 
Чернівецької обласної ради VII 
скликання Балти В.В. про складання 
ним повноважень депутата 
Чернівецької обласної ради 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Поклітара Ростислава 

Івановича – голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень, розглянувши 
заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання Балти В.В. про 
складання ним повноважень депутата Чернівецької обласної ради, постійна 
комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Інформацію із зазначеного питання взяти до відома. 
2. Заяву депутата Чернівецької обласної ради VII скликання 

Балти В.В. взяти до відома. 
3. Підготувати проект рішення обласної ради «Про дострокове 

припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Балти В.В.» 

4. Рекомендувати проект рішення обласної ради «Про дострокове 
припинення повноважень депутата Чернівецької обласної ради VII 
скликання Балти В.В.» до розгляду на черговій сесії 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 № 5/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання заступника 
генерального директора ТДВ 
«Трембіта» Чернівецького А.В. 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
генерального директора ТДВ 
«Трембіта» Станкевич С.О. 
 

Розглянувши клопотання заступника генерального директора ТДВ 
«Трембіта» Чернівецького А.В. щодо нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною» генерального 
директора ТДВ «Трембіта» Станкевич С.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 багаторічну сумлінну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток галузі 
легкої промисловості Буковини та з нагоди Дня незалежності 
України рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Станкевич С.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 № 6/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови ГО 
«Буковинський медіа-центр» 
Осачука С.Д. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» доктора філологічних 
наук, професора Кияка Т.Р. 
 

Розглянувши клопотання голови ГО «Буковинський медіа-центр» 
Осачука С.Д. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» доктора філологічних наук, 
професора Кияка Т.Р. 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 діяльність, значний особистий 

внесок у розбудову партнерських відносин між Чернівецькою 
областю та округом Швабія (ФРН) та з нагоди 20-ї річниці з дня 
підписання партнерської угоди «Чотири регіони для Європи» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Кияка Т.Р. 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 № 7/30 

 
02 серпня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» Президента Окружної 
ради Швабії (ФРН) 
пана Юргена Райхерта 
 
 

Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної ради 
Мунтяна І.М. щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» Президента Окружної ради 
Швабії (ФРН) пана Юргена Райхерта 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 благодійну діяльність, значний особистий 

внесок у розбудову партнерських відносин між Чернівецькою 
областю та округом Швабія (ФРН) та з нагоди 20-ї річниці з дня 
підписання партнерської угоди «Чотири регіони для Європи» 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити пана Юргена Райхерта (Herr Jürgen Reichert) 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 № 8/30 

 
02 серпня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
Архієпископа Чернівецького та 
Кіцманського Онуфрія щодо 
нагородження Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За 
заслуги перед Буковиною» отця-
капелана УПЦ КП Петра Черепюка 
 

Розглянувши клопотання Архієпископа Чернівецького та Кіцманського 
Онуфрія щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» отця-капелана УПЦ КП Петра Черепюка 
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 багаторічне сумлінне служіння, значний особистий 

внесок у розвиток духовної сфери Буковини, несіння служіння 
капеланом у зоні проведення АТО та з нагоди Дня незалежності 
України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити Петра Черепюка Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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