
 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
 

Постійна комісія 

з правових питань, міжнаціональних відносин, прикордонного 

співробітництва та боротьби з корупцією і організованою злочинністю 

_________________________________________________________________________ 

 

"Схвалено" 

на засіданні постійної комісії 

19 листопада 2009 року 

 "Погоджено" 

Голова обласної ради 

 

                                     І.Шилепницький 
 

 

 

 

Перспективний план роботи  

на 2010 рік. 
 

 
 

 I-й квартал 

 
1. Про Програму  економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2010 рік. (спільне засідання) 

2. Звіти про виконання обласного бюджету та програми соціально-

економічного розвитку Чернівецької області за 2009 рік (спільне засідання) 

3. Про обласний бюджет на 2010 рік (спільне засідання). 

4. Про хід виконання Регіональної програми протидії корупції в органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернівецької області на 2008-2010 

роки, затвердженої рішенням обласної ради від 25.06.08 № 170-20/08. 

5. Про хід виконання Комплексної програми щодо створення нових 

робочих місць для осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі в 

Чернівецькій області на 2006 – 2010 роки, затвердженої рішенням IX сесії 

Чернівецької обласної ради 5 скликання від 28.12.06. № 177-9/06 
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II-й квартал 

 
1. Звіт про виконання обласного бюджету за I квартал 2010 року та 

внесення змін  до обласного бюджету на 2010 рік (спільне засідання). 

2. Про продовження дії Програми підтримки національно-культурних  

товариств Чернівецької області та української діаспори на 2007 – 2009 роки на 

період до 2012 року. 

3.  Про хід виконання Комплексної програми організаційного 

забезпечення діяльності судів на 2008-2010 роки  

 

        

III-й квартал 

 
1. Звіт про виконання обласного бюджету за 1-е півріччя 2010 року 

(спільне засідання). 

2. Про хід виконання Комплексної програми розвитку інформаційної та 

видавничої галузей Чернівецької області на 2005 – 2010 роки.   

 

 

IV-й квартал 
 

1. Звіт про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2010 року (спільне 

засідання) 

2. Про проекти обласного бюджету та програми соціально-економічного 

розвитку області на 2011 рік (спільне засідання).  

3. Про затвердження Програми розвитку інформаційної та видавничої 

галузей Чернівецької області на 2011 – 2015 роки.     

 

 

 

 

 

 

Заступник голови постійної комісії                                                В. Вакарюк 


