
 

 

У К Р А Ї Н А  

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Постійна комісія з питань охорони здоров’я  

 

 
       ПОГОДЖЕНО 
 
  Голова обласної ради 
 
___________________ 

         І. Шилепницький 

    

ПЛАН РОБОТИ 

постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я 

на 2010 рік 

 

І. Питання для розгляду на сесіях обласної ради: 

  

ІV квартал 2010 року  

 

 1. Про хід виконання Регіональної програми забезпечення профілак-

тики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хво-

рих на СНІД у Чернівецькій області на 2009-2013 роки. 

 

 

ІІ. Питання для розгляду на засіданнях постійної комісії  

обласної ради: 

 

І квартал 2010 року 

 

 1.  Про виконання програми економічного і соціального розвитку 

Чернівецької області за 2009 рік. 

 2. Про виконання обласного бюджету за 2009 рік. 

 3. Про програму економічного і соціального розвитку Чернівецької 

області на 2010 рік. 

 4. Про обласний бюджет на 2010 рік. 

 5. Про хід виконання Міжгалузевої обласної комплексної програми 

„Охорона здоров’я буковинців” на 2004 - 2011 роки за 2009 рік. 
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ІІ  квартал 2010 року 

 

 1. Про хід виконання  регіональної програми протидії захворюванню 

на туберкульоз у 2008-2011 роки. 

 2. Про виконання обласного бюджету за перший квартал 2010 року 

та внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік. 

 3. Про хід виконання програми протидії корупції в органах виконав-

чої влади та місцевого самоврядування Чернівецької області на 2008 – 2010 

роки. 

 

ІІІ квартал 2010 року 

 

 1. Про підготовку лікувальних закладів до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

 2. Про виконання обласного бюджету за перше півріччя 2010 року та 

внесення змін до обласного бюджету на 2010 рік. 

  

 

ІV квартал 2010 року 

 

1. Про хід виконання Регіональної програми забезпечення профілакти-

ки ВІЛ-інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД у Чернівецькій області на 2009-2013 роки. 

2. Про виконання обласного бюджету за 9 місяців 2010 року та внесен-

ня змін до обласного бюджету на 2010 рік. 

3. Про програму соціально-економічного розвитку області на 2011 рік. 

4. Про обласний бюджет на 2011 рік. 

5. Про виконання  регіональної програми протидії захворюванню на 

туберкульоз у 2008- 2011 роки. 

6. Про план роботи постійної комісії та обласної ради на 2011 рік. 

 

ІІІ. Контроль за виконанням рішень обласної ради: 

 

 1. Про хід виконання Міжгалузевої обласної комплексної програми 

„Охорона здоров’я буковинців” на 2004 - 2011 роки. 

 2. Про регіональну програму протидії захворюванню на туберкульоз 

у 2008- 2011 роки. 

 3. Про Регіональну програму забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на 

СНІД у Чернівецькій області на 2009-2013 роки. 

 

 

Голова постійної комісії                         В. Пішак 
 


