
  

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань регламенту, 

депутатської діяльності, етики та нагороджень 

Протокол № 48 

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

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про розгляд листа директора Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо кандидатур для 
нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України. 
Інформує: Поклітар Ростислав Іванович – голова постійної комісії 
Чернівецької обласної ради з питань регламенту, депутатської 
діяльності, етики та нагороджень 
 

2. Різне. 
 

1. Слухали інформацію голови постійної комісії Чернівецької обласної ради з 
питань регламенту, депутатської діяльності, етики та нагороджень 
Поклітара Ростислава Івановича про лист директора Інституту 
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післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Біляніна Г.І. 
щодо кандидатур для нагородження відзнаками Міністерства освіти і 
науки України. 

 
Виступили: Мартинюк Т.І. 
Вирішили: 
1) Інформацію голови постійної комісії Поклітара Р.І. взяти до відома. 
2) Рекомендувати голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. порушити 

клопотання перед Міністром освіти і науки України Гриневин Л.М. щодо 
нагородження наступних кандидатур відзнаками Міністерства освіти і 
науки України: 
1) Грамотою Міністерства освіти і науки України: Бабин Емілію Петрівну 

– завідувача науково-методичного центру сучасних технологій 
оцінювання якості освіти, Кошурбу Григорія Григорійовича – 
завідувача науково-методичного центру інформаційних технологій 
навчання, Савчук Олену Славіковну – методиста науково-методичного 
центру безперервної педагогічної освіти Філій Юлію Леонтіївну – 
завідувача редакційно-видавничого відділу; 

2) Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України: Старовойта 
Петра Сергійовича – завідувача науково-методичного центру виховної 
роботи; 

3) Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник 
освіти»: Куриш Наталію Костянтинівну – завідувача науково-
методичного центру менеджменту та з координації діяльності 
РМК/ММК; 

4) Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь 
Сухомлинський»: Біляніну Ольгу Ярославівну – методиста науково-
методичного центру природничо-математичних дисциплін. 

Результати голосування: прийнято одноголосно. 
 
 
 
Голова постійної комісії       Р.Поклітар 
 
 
Секретар комісії         Т.Мартинюк 
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ВИСНОВОК № 1/48 

 
22 грудня 2017 р.             м.Чернівці 
 
Про розгляд листа директора 
Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Чернівецької 
області Біляніна Г.І. щодо 
кандидатур для нагородження 
відзнаками Міністерства освіти і 
науки України 
 

Розглянувши директора Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Чернівецької області Біляніна Г.І. щодо кандидатур для нагородження 
відзнаками Міністерства освіти і науки України 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 голові Чернівецької обласної ради Мунтяну І.М. 

порушити клопотання перед Міністром освіти і науки України 
Гриневин Л.М. щодо нагородження наступних кандидатур 
відзнаками Міністерства освіти і науки України: 

1) Грамотою Міністерства освіти і науки України: Бабин Емілію 
Петрівну – завідувача науково-методичного центру сучасних 
технологій оцінювання якості освіти, Кошурбу Григорія 
Григорійовича – завідувача науково-методичного центру 
інформаційних технологій навчання, Савчук Олену Славіковну – 
методиста науково-методичного центру безперервної 
педагогічної освіти Філій Юлію Леонтіївну – завідувача 
редакційно-видавничого відділу; 

2) Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України: 
Старовойта Петра Сергійовича – завідувача науково-методичного 
центру виховної роботи; 



3) Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України 
«Відмінник освіти»: Куриш Наталію Костянтинівну – завідувача 
науково-методичного центру менеджменту та з координації 
діяльності РМК/ММК; 

4) Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Василь 
Сухомлинський»: Біляніну Ольгу Ярославівну – методиста 
науково-методичного центру природничо-математичних 
дисциплін. 

 
 
 

Голова постійної комісії  Р.Поклітар 
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