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ПЛАН РОБОТИ 
постійної комісії обласної ради з питань охорони навколишнього 

природного середовища та природокористування  
на 2018 рік 

 
Перелік питань, що плануються для розгляду  

на засіданнях та постійної комісії обласної ради 
 

І квартал 
1. Про виконання обласного бюджету за 2017 рік. 

Департамент фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

2. Про внесення змін до обласної бюджету на 2018 рік. 
Департамент фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

3. Про результати проведення моніторингу виконання у 2017 році Плану 
заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Чернівецької 
області на період до 2020 року. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

4. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018році.  

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

5. Про ліміти заготівлі лікарської сировини дикорослих видів рослин на 2018 
рік. 



Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 
 

6. Про затвердження лімітів продукції побічних лісових користувань та 
другорядних лісових матеріалів на 2018 рік. 

Чернівецьке обласне управління 
лісового та мисливського господарства 

 
ІІ квартал  

7. Про внесення змін до обласної бюджету на 2018 рік. 
Департамент фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

8. Про виконання у 2017 році Комплексної програми з охорони 
навколишнього природного середовища «Екологія» у Чернівецькій області 
на 2016-2018 роки. 

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

9. Про Перелік природоохоронних заходів для фінансування з обласного 
фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році за 
рахунок залишку коштів станом на 01.01.2018. 

Управління екології та природних 
ресурсів обласної державної 
адміністрації 

 
ІІІ квартал  

10. Про внесення змін до обласної бюджету на 2018 рік. 
Департамент фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

 
ІV квартал  

11. Про внесення змін до обласної бюджету на 2018 рік. 
Департамент фінансів Чернівецької 
обласної державної адміністрації 

12. Про затвердження обласний бюджет на 2018 рік. 
Департамент фінансів обласної 
державної адміністрації 

13. Про план роботи постійної комісії на 2018 рік. 
Постійна комісія обласної ради з 
питань охорони навколишнього 
природного середовища та 
природокористування 

 
 



Протягом року (за необхідності) 
 
14. Про схвалення змін до Перспективного плану формування територій 
громад Чернівецької області. 

Департамент регіонального розвитку 
обласної державної адміністрації 

15. Про розгляд заяв щодо надання гірничих відводів на території 
Чернівецької області. 
16. Про розгляд клопотань Державної служби геології та надр України 
щодо погодження надання спеціальних дозволів на користування надрами 
Чернівецької області. 
17. Проведення виїзних засідань постійної комісії для здійснення 
контролю за виконанням, що фінансуються за рахунок коштів обласного 
фонду охорони навколишнього середовища.  
 
 
 
Заступник голови  
постійної комісії                                                                      В. Любимський 
 


	ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

