Депутати вирішили вкотре підтримати ОКП «Аеропорт-Полтава»
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8 лютого постійна комісія обласної ради з питань будівництва, транспорту та зв’язку
розглянула профільні питання, які будуть внесені до

проекту порядку денного десятої сесії обласної ради.

Вів засідання голова комісії Віктор Шадчнєв.

У порядку контролю депутати заслухали інформацію начальника управління
містобудування та архітектури облдержадміністрації Юрія Петрука про хід виконання
Програми розроблення Схеми планування території Полтавської області за 2011 рік.
Загальна вартість робіт, які згідно з Програмою заплановано здійснити протягом
2011-2013 року, становить 2,1 млн. грн. На виконання Програми у минулому році виділено
250 тис. грн. Наразі створено електронну базову карту області, зібрано та
проаналізовано вихідні дані.

З метою перерозподілу обсягів фінансування Програми за роками облдержадміністрація
вносить на розгляд сесії обласної ради проект рішення «Про внесення змін до Програми
розроблення Схеми планування території Полтавської області». Цей проект рішення
комісія схвалила.

Депутати також підтримали проект рішення щодо розподілу коштів спеціального фонду
обласного бюджету на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах
Полтавської області у 2012 році, який представив перший заступник начальника
Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури Ілля Чередниченко.
Зазначені роботи будуть фінансуватися за рахунок субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у понад 22,5 млн. грн. На ці кошти у містах, селищах і селах області
буде збудовано, реконструйовано, відремонтовано та утримано 11697 кілометрів вулиць і
доріг комунальноївласності.
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Знайшов підтримку у комісії проект сесійного рішення «Про Програму розвитку обласного
комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2012 рік та заходи по погашенню
заборгованості по заробітній платі». У контексті даного питання депутати Юрій
Кривошеєв та Микола Хоменко звернули увагу генерального директора підприємства
Олексія Дуная на необхідність більш раціонального використання бюджетних коштів,
здійснення ремонту покрівлі аеровокзалу та відновлення огорожі по периметру
аеродрому. Всього за Програмою на підтримку ОКП «Аеропорт-Полтава» з обласного
бюджету планується спрямувати понад 5 млн. грн.

Депутати заслухали та взяли до відома інформацію начальника комунального
підприємства «Рятувально-водолазна служба Полтавської

обласної ради» Віктора Лелюка про хід виконання Регіональної Програми заходів з
організації рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2011-2015 роки.
За його словами, передбачені Програмою на 2011 рік заходи виконані. Було поліпшено
матеріально-технічну базу підприємства: придбано автопричіп для транспортування
човна, компресор високого тиску, балони для стислого повітря, гідрокостюм та
обладнання до нього, інвентар, профінансовано видатки на заробітну плату, енергоносії,
паливно-мастильні матеріали та зв’язок, проведено заходи з попередження нещасних
випадків на воді.

У ході засідання також було схвалено виділення коштів з обласного бюджету для
надання пільгових довгострокових кредитів молоді на будівництво житла в рамках
Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, погоджено план
роботи комісії на 2012 рік.
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