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У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 Постійна комісія з питань промислової політики,  

паливно-енергетичного комплексу та підприємництва 

„Погоджено” 

                                                                             Голова Чернівецької обласної ради 

І.Шилепницький 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
постійної комісії на  2010 рік 

 

 

Підготовка питання на розгляд сесії обласної ради: 

 

1.  Про виконання в 2009 році Регіональної програми розвитку малого 

підприємництва у Чернівецькій області на 2009-2010 роки. 

1-й квартал 

 2. Про програму з енергозбереження та раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької області на 2010-2014 роки. 

1-й квартал 

 

Питання на розгляд постійної комісії: 

 

1. Про виконання в 2009 році Регіональної програми розвитку малого 

підприємництва у Чернівецькій області на 2009-2010 роки. 

2. Про виконання Комплексної програми з енергозбереження на 2004-2010 

роки та рішення обласної ради від 04.04.2007 р. № 80-12/07 „Про виконання у 

2006 році Комплексної програми з енергозбереження на 2004-2010 роки”. 

3. Про програму з енергозбереження та раціонального використання 

паливно-енергетичних ресурсів Чернівецької області на 2010-2014 роки. 

4. Про звіти про виконання обласного бюджету та програми економічного і 

соціального розвитку області  за 2009 рік. 

І-й квартал 

 

1. Про виконання Програми сприяння залученню інвестицій в економіку 

області на 2007-2010 роки. 

2. Про звіт про виконання обласного бюджету за І-й квартал 2009 року. 

2-й квартал 
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1. Про виконання Програми розвитку лісового господарства Чернівецької 

області на 2007-2015 роки. 

2. Про звіт про виконання обласного бюджету за І півріччя 2010 року. 

3-й квартал 

 

1. Про обласний бюджет на 2011 рік. 

2. Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2011 рік. 

3. Про звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2010 року.  

                                                                                                                         4-й квартал 

 

 

 

Рішення обласної ради, які знаходяться на контролі постійної комісії: 

 

1.  Рішення від 17 грудня 2003 року №169-12/03 „Про затвердження 

Комплексної програми з енергозбереження на 2004 – 2010 роки”. 

 

2. Рішення від 04.04.2007 р. № 80-12/07 „Про виконання у 2006 році 

Комплексної програми з енергозбереження на 2004-2010 роки”. 

 

3.Рішення від 04.04.2007 р. № 76-12/07 „Про програму розвитку лісового 

господарства Чернівецької області на 2007-2015 роки”. 

 

4.Рішення від 07.06.2007 р. № 135-13/07 „Про Регіональну програму 

сприяння залученню інвестицій в економіку області на 2007-2010 роки” 

 

5. Рішення від 07.06.2007 р. № 170-20/08 „Про Регіональну програму 

протидії корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування 

Чернівецької області на 2008-2010 роки 

 

6. Рішення від 23.04.2008 р. № 111-19/08 „Про Програму створення 

Чернівецького обласного страхового фонду документації на період до 2012 року” 

 

7. Рішення від 15.01.2009 р. № 2-26/09 „Про Регіональну програму 

розвитку малого підприємництва на 2009-2010 роки”. 

 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії                                                                         Ф.Федорович 


