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24 січня в прес-центрі обласної ради відбулася прес-конференція першого заступника
голови обласної ради Володимира Онищенка на тему: «Про ефективне використання
майна спільної власності територіальних громад області. Пріоритет 2013 року –
матеріально-технічна база галузі культура».

Володимир Онищенко, зокрема, зазначив, що торік обласна рада прийняла у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області 16 об'єктів. У той
же час передала із власності - 12.

«У нас велика кількість майна, що заходиться у віданні власності полтавських громад це власність Полтавської обласної ради, через яку полтавська громада володіє нею», сказав Володимир Онищенко.

Перший заступник голови облради наголосив, що наразі ведеться робота, щоб навести
порядок із майном обласної ради.

«Я не хочу сказати, що раніше був безлад, але ситуація була така, що значна частина
цього майна ще будувалась і створювалась за радянських часів. І тоді склалося так, що є
майно, а немає документа технічної інвентаризації, або не оформлена земельна ділянка.
Це досить складна робота, щоб виготовити технічну документацію чи документи на
землю. Ми цим займаємося 2,5 роки», - наголосив Володимир Онищенко.

Також він повернувся до минулого, і навів низку прикладів, які свідчать про повернення
майна у власність громад.

«Ситуація в 90-х на початку 2000-х років складалася так, що деяке майно вийшло із
власності територіальних громад. Нині нам вдалося повернути значну його частину.
Один із важливих наших заходів, який привів до успішного результату, це повернення
будівель, які зараз використовує інститут післядипломної підготовки вчителів. Це 8 тис.
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кв.м житлових приміщень і 2 тис. приміщень інших. Якимось чином 10 тис. кв.м, майже в
центрі Полтави опинилося у власності одного із приватних київських вищих навчальних
закладів. Тут теж ми провели серйозну роботу і все повернули у власність громад
області і оформили земельну ділянку», - розповів перший заступник голови облради.

Навів Володимир Онищенко й інший приклад повернення земельної ділянки у власність
громади:

«У Пирятинському районі також понад 8 тис. га, де знаходиться будинок для
пристарілих, було роздано поза законом. Зараз ми половину повернули, а іншу
повертаємо. Наше головне завдання зберегти майно, яке належить громаді нашої
області, а іншим показати, хто і як би не хотів незаконним шляхом заволодіти цим майном,
справедливість повернеться, і це майно належатиме громаді», - наголосив Володимир
Онищенко.

Також під час прес-конференції мова йшла про необхідність ефективного використання
майна:

«Іноді ми своє майно або продаємо на аукціоні , або передаємо громаді якогось селища,
району чи міста. А буває навпаки, коли цього потребує вся обласна громадськість, то ми
просимо, і нам передають ці приміщення чи будівлі з якихось міст», - підкреслив перший
заступник голови обласної ради.

Як приклад - передача приміщення, в якому відкрили у Полтаві новий перинатальний
центр.

Володимир Онищенко навів ще деякі конкретні приклади роботи у сфері приймання та
передачі об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської
області.

Так, за його словами, у межах спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міст
Полтавської області передали та прийняли 7 об'єктів. Протягом 2012 року
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приватизували 4 об'єкти.

«Шляхом викупу - один об'єкт,а стосовно інших трьох - пройшов аукціон і вони були
продані».

Володимир Онищенко також зазначив, що обласна рада створила нові комунальні
установи і підприємства: обласну комунальну установу технічного нагляду та
фінансового контролю в галузі соціального захисту, підприємство із інженерного
супроводження закладів охорони здоров'я, центр фінансово-статистичного аналізу та
матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів , обласну
психолого-медико-педагогічну консультацію», обласний контактний центр, обласний
притулок для дітей, обласний молодіжний центр», обласний соціальний центр матері та
дитини, обласний науково-дослідний центр «Археологія Полтавщини».

Майно ж, яке не використовують з користю для громади,намагаються здавати в оренду.
За 2012 рік орендодавцями майна спільної власності територіальних громад області
торік укладено 323 договори оренди.

Володимир Онищенко акцентував увагу журналістів на ювілеї обласної філармонії цього року їй виповнюється 70 років. До відзначення цієї події вже запланували низку
заходів, підсумком яких має стати випуск книги про історію філармонії.

Володимир Онищенко дав високу оцінку роботі творчого колективу філармонії.

«Я вважаю, що на сьогоднішній день наша філармонія одна з найкращих, боа має
неабиякий творчий потенціал та досягнення», - підкреслив Володимир Онищенко.

Він зазначив, що у планах обласної влади – капітально відремонтувати будівлю
філармонії. За попередніми підрахунками для цього потрібно 26 млн. грн.
Облдержадміністрація звернулася до Уряду з проханням про виділення з держбюджету
субвенції для проведення ремонтних робіт будівлі філармонії. Ще 4 млн. грн. планується
виділити з обласного бюджету.
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Про творчі плани колективу Полтавської обласної філармонії журналістам розповів її
директор Олег Тищик.

Крім книги про історію філармонії, ще випустять аудіо диски з виступами творчих
колективів, митців і солістів філармонії, організують мистецькі фестивалі, оновлять
концертні програми.

Директор відзвітувався і по технічних питаннях філармонії. Так у 2011 р зробили
капітальний ремонт системи вентиляції концертного та балетного залу. У 2011-2012 р.
оновили матеріально-технічну базу філармонії (пошили костюми для колективів,
закупили інструменти, оргтехніку). Оновили покрівлю філармонії, яка тепер з системою
підігріву, що допомагає уникнути скупчення льоду та снігу на ній.

Зараз уже підготували проект на систему освітлення, звукофікації та провели тендер на
освоєння цих робіт.

Перший заступник голови обласної ради Володимир Онищенко і директор філармонії
Олег Тищик звернулись з проханням до журналістів, аби ті активно долучились до
висвітлення заходів, пов'язаних з ювілейною датою.
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