
 

У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань будівництва, транспорту, зв'язку 

 _________ та житлово-комунального господарства ____________  
 

ПОГОДЖЕНО  

Голова обласної ради 
 

 

І. Шилепницький 
 

ПЛАН РОБОТИ  

постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту, зв'язку 

та житлово-комунального господарства на 2010 рік 
 

1. Про хід виконання Комплексної програми "Питна вода Чернівецької 

області до 2020 року". 
 

І квартал 2010 року 

Головне управління регіонального 

розвитку, архітектури та 

інфраструктури 

облдержадміністрації 
 

2.  Про ремонт та будівництво доріг у 2009 році.  
 

І квартал 2010 року 

Служба автомобільних доріг у 
Чернівецькій області, Головне 

управління регіонального розвитку, 
архітектури та інфраструктури 

облдержадміністрації 
 

3. Про виконання обласного бюджету у 2009 році та обласний бюджет на 

2010 рік. 

І квартал 2010 року 

Головне фінансове управління 

облдержадміністрації 
 

 

 

 

 



4. Про хід виконання Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Чернівецької області на 2006-2010 роки. 

І І  квартал 2010 року 

Управління житлово-комунального 

господарства  облдержадміністрації 
 

7. Про проблеми щодо отримання дозвільної документації та здачі 

об'єктів будівельної галузі в Чернівецькій області. 

І І  квартал 2010 року 

Інспекція державного архітектурно-

будівельного контролю 
 

8. Про стан роботи ринків Чернівецької області. 
 

І І  квартал 2010 року 

Головне управління економіки 

облдержадміністрації 
 

9. Про хід виконання регіональної комплексної Програми забезпечення 

молоді житлом у Чернівецькій області на 2007-2012 роки. 
 

І І  квартал 2010 року 

Регіональне управління Державної 

спеціалізованої фінансової установи 

„Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому 

будівництву" 
 

10. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку 

Чернівецької області на період до 2011 року. 

І І  квартал 2010 року 

Головне управління економіки 

облдержадміністрації 

11. Про розвиток телерадіомовлення на території Чернівецької області. 

І І  квартал 2010 року 

Чернівецька обласна державна 

Телерадіокомпанія 

12. Про хід виконання Програми розвитку транспортної мережі у 

Чернівецькій області. 
 

І І І  квартал 2010 року 

Головне управління регіонального розвитку, 

архітектури та інфраструктури 

облдержадміністрації 
 

 

 



13. Підготовка житлово-комунального господарства та мережі шляхів 

Чернівецької області до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років. 

І І І  квартал 2010 року 

Управління житлово-комунального 

господарства облдержадміністрації; 

Служба автомобільних доріг у Чернівецькій 

області 

Головне управління регіонального розвитку, 

архітектури та інфраструктури 

облдержадміністрації 
 

 

14. Про хід виконання Регіональної Програми підтримки та розвитку 

автобази Чернівецької обласної ради та обласної державної адміністрації. 
 

І І І  квартал 2010 року 

Автобаза обласної ради та обласної 

державної адміністрації 
 

15. Про хід виконання комплексної Програми збереження та використання 

об'єктів культурної спадщини Чернівецької області. 
 

IV квартал 2010 року 

Головне управління регіонального розвитку, 
архітектури та інфраструктури 

облдержадміністрації 

Голова постійної комісії М.Малярчук 

 
 

 


