
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 46 

14 грудня 2017 р.                м.Чернівці 
 
13.00 каб. №308 
 
Присутні:  
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: заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д., який 
поінформував членів комісії про питання порядку денного засідання. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проект рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік». 
Інформує: Дякова Анжела Анатоліївна – директор Департаменту 
фінансів Чернівецької обласної державної адміністрації 
 

2. Про проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії 
обласної ради VІІ скликання від 17.12.2015 № 8-1/15 «Про утворення 
колегії Чернівецької обласної ради та затвердження Положення про неї» зі 
змінами». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
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3. Про проект рішення обласної ради «Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2018 рік». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

4. Про проект рішення обласної ради «Про вступ до Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

5. Про розгляд клопотання голови Чернівецької обласної Асоціації ветеранів 
Афганістану Козака С.В. щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України та Грамотою Верховної Ради України активних 
членів Чернівецької обласної Асоціації ветеранів Афганістану Семененка 
В.В. та Тоненчука В.В. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

6. 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 Івана Гопка. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

7. Про розгляд клопотання начальника управління культури Чернівецької 
обласної державної адміністрації В.Китайгородської щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» завідувача відділом науково-методичної роботи 
Чернівецького обласного краєзнавчого музею Гаврищук Є.І. 
Інформує: Крохмаль Віктор Дмитрович – заступник голови постійної 
комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

8. Різне. 
 

1. Слухали інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації Дякової Анжели Анатоліївни про проект 
рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д. 
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Вирішили: 
1) Інформацію директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної 

державної адміністрації Дякової А.А. взяти до відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
2. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VІІ скликання 
від 17.12.2015 № 8-1/15 «Про утворення колегії Чернівецької обласної ради 
та затвердження Положення про неї» зі змінами». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 

відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 

рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII 
скликання від 17.12.2015 № 8-1/15 «Про утворення колегії Чернівецької 
обласної ради та затвердження Положення про неї» зі змінами». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
3. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік». 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 

відома. 
2) Погодитись та рекомендувати до розгляду на сесії запропонований проект 

рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік». 
Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
4. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про проект рішення обласної 
ради «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна». 

 
Виступили: Крохмаль В.Д., Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
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1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 
відома. 

2) Підготувати проект рішення обласної ради «Про вступ до Асоціації органів 
місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 

3) Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення обласної 
ради «Про вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
5. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання голови 
Чернівецької обласної Асоціації ветеранів Афганістану Козака С.В. щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України та Грамотою 
Верховної Ради України активних членів Чернівецької обласної Асоціації 
ветеранів Афганістану Семененка В.В. та Тоненчука В.В. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 

відома. 
2) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України Семенка В.В.» 

3) Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою Верховної 
Ради України Тоненчука В.В.» 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
6. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання координатора 
ВО «Буковина – українському війську» Абрам’юк Г.Й. щодо нагородження 
Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед 
Буковиною» отця-капелана УГКЦ Івана Гопка. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 

відома. 
2) Враховуючи активну громадську та благодійну діяльність, значний 

особистий внесок у зміцнення обороноздатності України та з нагоди Дня 
Соборності України, рекомендувати голові Чернівецької обласної ради 
Мунтяну І.М. нагородити отця-капелана УГКЦ Івана Гопка Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 



5 
 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
7. Слухали інформацію заступника голови постійної комісії Чернівецької 

обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та 
нагороджень Крохмаля Віктора Дмитровича про клопотання начальника 
управління культури Чернівецької обласної державної адміністрації 
В.Китайгородської щодо нагородження Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною» завідувача відділом науково-
методичної роботи Чернівецького обласного краєзнавчого музею 
Гаврищук Є.І. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію заступника голови постійної комісії Крохмаля В.Д. взяти до 

відома. 
2) Враховуючи багато річну сумлінну працю, високу професійну 

майстерність та вагомий внесок у розвиток культури Буковинського краю, 
рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 
нагородити Гаврищук Є.І. Почесною відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною». 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Заступник голови постійної комісії     В.Крохмаль 
 
 
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 № 1/46 

 
14 грудня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про обласний бюджет на 2018 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Дякової Анжели Анатоліївни 

– директора Департаменту фінансів Чернівецької обласної державної 
адміністрації про обласний бюджет на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

обласної ради «Про обласний бюджет на 2018 рік». 
 
 
 

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 № 2/46 

 
14 грудня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про внесення змін до рішення 1-ї 
сесії обласної ради VII скликання від 
17.12.2015 № 8-1/15 «Про утворення 
колегії Чернівецької обласної ради та 
затвердження Положення про неї» зі 
змінами» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної ради VII скликання від 17.12.2015 
№ 8-1/15 «Про утворення колегії Чернівецької обласної ради та затвердження 
Положення про неї» зі змінами», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проект рішення «Про внесення змін до рішення 1-ї сесії обласної 
ради VII скликання від 17.12.2015 № 8-1/15 «Про утворення 
колегії Чернівецької обласної ради та затвердження Положення 
про неї» зі змінами». 

 
 
 

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 № 3/46 

 
14 грудня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про проект рішення обласної ради 
«Про план роботи Чернівецької 
обласної ради на 2018 рік» 

 
Заслухавши та обговоривши інформацію Крохмаля Віктора 

Дмитровича – заступника голови постійної комісії Чернівецької обласної 
ради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень про 
план роботи Чернівецької обласної ради на 2018 рік, постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

проект рішення «Про план роботи Чернівецької обласної ради на 
2018 рік». 

 
 
 

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 № 4/46 

 
14 грудня 2017 р.         м.Чернівці 
 
Про розгляд листа голови Львівської 
обласної ради, голови Правління 
АОМС «Єврорегіон Карпати – 
Україна» О.Ганущина 

 
Розглянувши лист голови Львівської обласної ради, голови Правління 

АОМС «Єврорегіон Карпати – Україна» О.Ганущина, заслухавши та 
обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 
голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з питань регламенту, 
депутатської діяльності, етики та нагороджень про можливість вступу 
Чернівецької обласної ради до Асоціації органів місцевого самоврядування 
«Єврорегіон Карпати – Україна», постійна комісія 

 
ВИРІШИЛА: 

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

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати 
– Україна». 

3. Підтримати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про вступ до Асоціації органів місцевого 
самоврядування «Єврорегіон Карпати – Україна». 

 
 
 

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 № 5/46 

 
14 грудня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання голови 
Чернівецької обласної Асоціації 
ветеранів Афганістану Козака С.В. 
щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України та 
Грамотою Верховної Ради України 
активних членів Чернівецької 
обласної Асоціації ветеранів 
Афганістану Семенка В.В. та 
Тоненчука В.В. 

 
Розглянувши клопотання голови Чернівецької обласної Асоціації 

ветеранів Афганістану Козака С.В. щодо нагородження Почесною грамотою 
Верховної Ради України та Грамотою Верховної Ради України активних 
членів Чернівецької обласної Асоціації ветеранів Афганістану Семенка 
Володимира Васильовича та Тоненчука Володимира Васильовича та 
обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 
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. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 

обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Почесною 
грамотою Верховної Ради України Семенка В.В.» 

3. Підготувати та рекомендувати до розгляду на сесії проект рішення 
обласної ради «Про клопотання щодо нагородження Грамотою 
Верховної Ради України Тоненчука В.В.» 

 
 

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 № 6/46 

 
14 грудня 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 Івана Гопка 
 

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 Івана Гопка та обговоривши 
інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 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 Соборності України, рекомендувати голові 
Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. нагородити отця-
капелана УГКЦ Івана Гопка Почесною відзнакою Чернівецької 
обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 
 

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 № 7/46 

 
14 грудня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд клопотання 
начальника управління культури 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації В.Китайгородської 
щодо нагородження Почесною 
відзнакою Чернівецької обласної 
ради «За заслуги перед Буковиною» 
завідувача відділом науково-
методичної роботи Чернівецького 
обласного краєзнавчого музею 
Гаврищук Є.І. 
 

Розглянувши клопотання начальника управління культури 
Чернівецької обласної державної адміністрації В.Китайгородської щодо 
нагородження Почесною відзнакою Чернівецької обласної ради «За заслуги 
перед Буковиною» завідувача відділом науково-методичної роботи 
Чернівецького обласного краєзнавчого музею Гаврищук Євдокію Іванівну та 
обговоривши інформацію Крохмаля Віктора Дмитровича – заступника 
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 багато річну сумлінну працю, високу професійну 

майстерність та вагомий внесок у розвиток культури 
Буковинського краю, рекомендувати голові Чернівецької обласної 
ради Мунтяну І.М. нагородити Гаврищук Є.І. Почесною відзнакою 
Чернівецької обласної ради «За заслуги перед Буковиною». 

 
 

Заступник голови постійної комісії  В.Крохмаль 
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