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„____”______________2009р. 

 

 

План 

роботи постійної комісії обласної ради з питань 

економіки, бюджету і інвестицій на  2010 рік. 

 

І. Питання для розгляду на сесіях обласної ради. 

 

1.1.Звіт про виконання обласного бюджету за 2009 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне фінансове управління 

облдержадміністрації (І квартал 2010 року); 

 

1.2.Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку 

області за 2009 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне управління економіки 

облдержадміністрації (І квартал 2010 року); 

 

1.3.Про внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне фінансове управління 

облдержадміністрації (ІІ квартал 2010 року); 

 

1.4. Звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2010 року.  

Відповідальні: постійна комісія, Головне фінансове управління 

облдержадміністрації (ІІІ квартал 2010 року); 

 

1.5. Звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2010 року.  

Відповідальні: постійна комісія, Головне фінансове управління 

облдержадміністрації (ІV квартал 2010 року); 

 

1.6.Про обласний бюджет на 2011 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне фінансове управління 

облдержадміністрації (ІV квартал 2010 року); 

 

1.7.Про програму економічного і соціального розвитку на 2011 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне управління економіки 

облдержадміністрації (ІV квартал 2010 року); 

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях постійної комісії. 

 

2.1 Звіт про виконання обласного бюджету за 2009 рік. 

Відповідальні:       Головне   фінансове    управління      облдержадміністрації  



(І квартал 2010 року); 

 

2.2.Звіт про виконання програми економічного і соціального розвитку 

області за 2009 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне управління економіки 

облдержадміністрації (І квартал 2010 року); 

 

2.3.Про хід виконання обласного бюджету на 2010 рік та внесення змін до 

нього. 

Відповідальні:  Головне фінансове управління облдержадміністрації 

(щоквартально) 

 

2.4. Про хід виконання програми економічного і соціального розвитку 

області на 2010 рік. 

Відповідальні: постійна комісія, Головне управління економіки 

облдержадміністрації (ІІІ квартал 2010 року); 

 

2.5. Про хід виконання регіональних (комплексних) програм, що 

фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

Відповідальні:  Виконавці та учасники регіональних (комплексних) програм 

(на протязі року ). 

 

2.6. Про обласний бюджет на 2011 рік. 

Відповідальні: Головне фінансове управління облдержадміністрації (ІV 

квартал 2010 року); 

 

 

2.7. Про програму економічного і соціального розвитку на 2011 рік. 

Відповідальні: Головне управління економіки облдержадміністрації (ІV 

квартал 2010 року); 

 

 

2.8. Розгляд звернень, заяв, листів органів місцевого самоврядування, 

установ, організацій та громадян з питань економіки, бюджету та інвестицій. 

Відповідальні: постійна комісія, управління та відділи обласної державної 

адміністрації до компетенції яких відноситься розгляд того чи іншого 

питання. 

 

ІІІ. Контроль за виконанням рішень ради та прийнятих рекомендацій. 

 

3.1. Про обласний бюджет на 2010 рік (рішення сесії обласної ради №____         

від__________  2010р.) 

 

3.2. Про програму економічного і соціального розвитку на 2010 рік  (рішення 

сесії обласної ради №____   від  ________ 2010р.) 



 

3.3. Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання 

регіональних (комплексних) програм (рішення сесії №80-6/06 від 03.08.2006 

р.) 

 

3.4. Про Стратегію розвитку Чернівецької області на період до 2015 року 

(рішення сесії обласної ради №183-9/06  від 28.12. 2006 р.) 

 

3.5. Про регіональну програму розвитку малого підприємництва в 

Чернівецькій області на 2009-2010 роки (рішення сесії обласної ради №302-

25/08  від 23.12. 2008 р.) 

 

3.6. Про регіональну програму сприяння залученню інвестицій в економіку 

області на 2007-2010 роки (рішення сесії обласної ради №135-13/07  від 

07.06. 2007 р. з змінами і доповненнями) 

 

3.7. Про комплексну програму профілактики правопорушень в Чернівецькій 

області на 2007-2009 роки (рішення сесії обласної ради №78-12/07 від 

04.04.07 р.) 

 

3.8. Про Комплексну програму щодо створення нових робочих місць для 

осіб, які  відбувають покарання в місцях позбавлення волі в Чернівецькій 

області на 2006-2010 роки   (рішення сесії обласної ради №177-9/06  від 

28.12.06. 2006 р.). 

 

3.9. Про затвердження Регіональної програми організації шефства 

Чернівецької області над кораблями та іншими підрозділами Військово-

Морських Сил Збройних Сил України на 2006-2010 роки  (   рішення   сесії  

№ 45-3/06 від 29.06.2006 р.). 

 

3.10. Про затвердження обласної комплексної програми з охорони довкілля 

та раціонального використання природних ресурсів „Екологія” на 2007-2010 

роки (рішення сесії № 197-14/07 від 08.08.2007 р. нова редакція – рішення 

№227-22/08 від 24.09.2008р.). 

 

3.11. Про програму підтримки та розвитку автобази Чернівецької обласної 

ради та обласної державної адміністрації на 2009-2012 роки (рішення сесії № 

317-25/08 від 23.12.2008 р.). 

 

3.12. Про комплексну програму забезпечення пожежної безпеки та 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на період до 2010 року. 

(рішення сесії обласної ради №293-16/07 від 20.12.07 р) 

 



3.13. Про затвердження Регіональної програми організаційного забезпечення 

діяльності судів Чернівецької області на 2008-2010 роки (рішення сесії № 35- 

18/08 від 12.03.2008 р.). 

 

3.14. Про регіональну програму створення та накопичення регіонального 

матеріального резерву Чернівецької області для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання і ліквідацію надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру на 2009-2012 роки (рішення сесії 

обласної ради №34-18/08 від 12.03.08 р.) 

 

3.15. Про регіональну програму розвитку системи аварійно-рятувального 

обслуговування населення Чернівецької області на 2009 рік (рішення сесії 

обласної ради №303-25/08 від 23.12.08 р.) 

 

3.16. Про програму створення Чернівецького обласного страхового фонду 

документації на період до 2012 року (рішення сесії обласної ради №111-19/08 

від 23.04.08 р.) 

 

3.17. Про регіональну програму протидії корупції в органах виконавчої влади 

та місцевого самоврядування Чернівецької області на 2008-2010 роки 

(рішення сесії обласної ради №170-20/08 від 25.06.08 р.) 

 

3.18. Про програму соціально-економічного розвитку Чернівецької області на 

період до 2011 року /середньострокова/ - (рішення сесії №134-13/07 від 

29.06.2006 р., з внесенням змін від 25.06.08 №171-20/08р. ).  

 

3.19. Про регіональну програму дорадчої служби та дорадчої діяльності у 

Чернівецькій області (рішення сесії № 1-26/09 від 15.01.09р.) 

 

3.20. Про програму соціально-економічного розвитку Чернівецької області на 

2009 рік (рішення сесії обласної ради №7-26/09 від 15.01.08 р.) 

 

 

Голова постійної комісії                                                        Т.Семенович  

  

Затверджено на засіданні постійної комісії   20 .11.2009р. – висновок №46/12 


