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9 вересня відбулася позачергова дев’ята сесія Козельщинської районної ради сьомого
скликання, яку провів голова районної ради Юрій Марченко, у роботі якої взяли участь
розпорядники коштів, сільські, селищні голови, деякі представники підприємств, установ,
організацій району, правоохоронних органів та засобів масової інформації. Передувало
пленарному засіданню спільне засідання постійних комісій районної ради, де були
розглянуті всі питання, включені до проекту порядку денного сесії.

Депутати розглянули ряд фінансових питань, з яких доповіла заступник начальника
фінансового управління райдержадмінінстарції Алла Сокологорська. А саме,
затвердили міжбюджетні трансферти до районного бюджету та передачу
міжбюджетних трансфертів до обласного бюджету, внесли зміни до показників
районного бюджету на 2016 рік.

Також були розглянуті питання, які стосуються належного використання майна спільної
власності територіальних громад сіл і селищ району, яке знаходиться на балансі
Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Козельщинської райдержадміністрації, з яких доповіла його директор Лариса Кириченко.
Зокрема, стосовно забезпечення економного використання бюджетних коштів,
забезпечення підвезення учнів до Хорішківської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.
М.В.Остроградського та створення належних умов для організації діяльності
Козельщинського військового комісаріату.

Ще одним питанням, яке було розглянуто на сесійному засіданні було питання, що
стосується дострокового розірвання трудових контрактів із керівниками суб’єктів
господарювання спільної власності територіальних громад сіл і селищ району, яке на
розгляд присутніх представила заступник голови РДА Світлана Тригубенко.

Наприкінці сесійного засідання було заслухано інформацію заступника начальника
філіалу збуту електроенергії Козельщинська філія ПАТ «Полтаваобленерго»
Олександра Базалія, який довів до відома присутніх інформацію щодо застосування
графіків обмеження та аварійного відключення споживачів.
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По кожному з вищеназваних питань були прийняті відповідні рішення.

Цього ж дня після сесійного засідання позачергової дев’ятої сесії районної ради сьомого
скликання відбулася координаційна нарада з сільськими, селищними головами.

У заході взяли участь голова районної ради Юрій Марченко, голова
райдержадміністрації Олександр Перепелиця, заступник голови райдержадміністрації
Світлана Тригубенко, депутати районної ради.

2/2

