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План 
роботи постійної комісії обласної ради з питань регуляторної політики, 

розвитку підприємництва, туризму та паливно-енергетичного комплексу 
на 2015 рік 

 
І квартал 2015 року 

 

1. Про хід виконання Програми розвитку туризму в Чернівецькій 
області на 2013-2015 роки. 

Департамент екології та туризму обласної 
державної адміністрації 

 
2. Про виконання Регіональної програми розвитку малого 

підприємництва у Чернівецькій області на 2013-2014 роки. 
Департамент економічного розвитку і торгівлі 

обласної державної адміністрації 
 
3. Про хід виконання Комплексної програми енергоефективності, 

енергозбереження та раціонального використання паливно-енергетичних 
ресурсів Чернівецької області на 2011-2015 роки. 

Департамент інфраструктури, містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 

господарства обласної державної адміністрації 
 

ІІ квартал 2015 року 
 

4. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку 
Чернівецької області на 2014 рік. 

Департамент економічного розвитку і торгівлі 
обласної державної адміністрації 
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ІV квартал 2015 року 

 
5. Про хід виконання регуляторних актів, прийнятих обласною 

радою. 
Відповідальні розробники регуляторних актів 

 
6. Звіт про виконання обласного бюджету на 2015 рік. 

Департамент фінансів обласної державної 
адміністрації  

 
7. Про затвердження Програми економічного та соціального 

розвитку Чернівецької області на 2016 рік. 
Департамент економічного розвитку і торгівлі 

обласної державної адміністрації 
 
8. Про план роботи постійної комісії на 2016 рік. 

Постійна комісія обласної ради з питань 
регуляторної політики, розвитку 

підприємництва , туризму та паливно-
енергетичного комплексу 

 
9. Про затвердження обласного бюджету на 2016 рік. 

Департамент фінансів обласної державної 
адміністрації 

 
План підготовки регуляторних актів 

 
І квартал 2015 року 

 

1. Порядок використання бюджетних коштів до Регіональної 
програми формування обласного стабілізаційного фонду зерна та борошна 
для хлібопекарської галузі в Чернівецькій області на 2014-2016 роки. 

Департамент агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

 
ІІІ квартал 2015 року 

 

2. Порядок використання бюджетних коштів до Регіональної 
програми здешевлення вартості запліднення маточного поголів’я великої 
рогатої худоби в сільських пунктах штучного запліднення та здешевлення 
вартості ідентифікації і реєстрації овець і кіз у Чернівецькій області на 2014-
2015 роки. 

Департамент агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 
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