
 

 

У К РА Ї Н А 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань будівництва, архітектури, 

транспорту, зв’язку, житлово-комунального 
господарства та надзвичайних ситуацій  

 
  ПОГОДЖЕНО  

     Голова обласної ради 
 
_______________ М.Гайничеру 

 
ПЛАН РОБОТИ  

постійної комісії з питань будівництва, архітектури, транспорту, зв’язку, 
житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій 

 на 2015 рік 
1. Про виконання обласного бюджету на 2014 рік.   

І квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
 
 

  
2. Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми "Питна вода 

Чернівецької області до 2020 року". 
І квартал 2015 року 

Управління житлово-
комунального господарства 

облдержадміністрації 
 

3.  Про хід виконання у 2014 році Комплексної програми будівництва, 
реконструкції та модернізації об’єктів соціальної інфраструктури до 2015 
року (із змінами).  

І квартал 2015 року 
Управління капітального 

будівництва 
облдержадміністрації 

 
 
 



4. Про хід виконання у 2014 році Комплексної соціальної  програми 
розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання 
і реагування на надзвичайної ситуації в Чернівецькій області на 2014-2017 
роки. 

І квартал 2015 року 
Управління  цивільного 

захисту населення  
облдержадміністрації 

 
5. Про виконання обласного бюджету за І квартал  2015 року 

ІІ квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
6.  Про  виконання Комплексної програми реформування та розвитку 

житлово-комунального господарства Чернівецької області на 2010-2014 роки. 

І І  квартал 2015 року 
Управління житлово-

комунального господарства 
облдержадміністрації 

 
 

7. Про затвердження Регіональної програми створення містобудівного 
кадастру Чернівецької області. 

ІІ квартал 2015 року 
Управління регіонального 

розвитку, містобудування та 
архітектури 

облдержадміністрації 
 

  
 

8. Про виконання обласного бюджету за І півріччя  2015 року. 

ІІІ квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
 

9. Про внесення змін до обласного бюджету на  2015 рік. 

ІІІ квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 
10.   Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2015  року.  



I V  квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
 

 
 
11. Про затвердження обласного бюджету на 2016  рік . 

I V  квартал 2015 року 
Департамент  фінансів 
облдержадміністрації 

 
12. Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 

Чернівецької області на 2016 рік.  
IV квартал 2015 року 

Департамент економічного 
розвитку 

облдержадміністрації 
 
 

Голова постійної комісії       В.Бічер 

 


