Депутати розглянули бюджетні питання
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28 серпня під головуванням Валерія Пархоменка відбулося спільне засідання президії
обласної ради та постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном,
на якому розглянуто проекти рішень двадцять четвертої сесії обласної ради та планові
питання.

У засіданні взяли участь виконуючий обов’язки голови обласної ради, перший заступник
голови обласної ради Володимир Марченко, голова облдержадміністрації Віктор
Бугайчук, заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, керівники структурних
підрозділів обласної ради та облдержадміністрації,органів місцевого самоврядування,
представники громадських організацій.

Депутати підтримали внесення змін до регіональної програми «Територіальна оборона»
на 2014 рік, які передбачають фінансування потреб не лише батальйону територіальної
оборони Полтавщини, а й інших військових частин, які сформовані в області для
виконання завдань АТО. Як зазначив Володимир Марченко, з метою прискорення
прийняття рішення підготовлено спільне розпорядження голови облдержадміністрації
та виконуючого обов’язки голови обласної ради, яке буде внесено на затвердження
сесією обласної ради.

Також було підтримано внесення змін та доповнень до Програми розвитку фізичної
культури і спорту на 2012-2016 роки, схвалено проект Програми підтримки та розвитку
Комунального автотранспортного підприємства Полтавської обласної ради на 2015-2016
роки.

Проект рішення «Про внесення змін до рішення першого засідання двадцятої сесії
обласної ради шостого скликання від 25 грудня 2013 року «Про Програму підтримки
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2014 рік та заходи щодо
сплати заробітної плати» облдержадміністрації рекомендовано доопрацювати.

У контексті питання про затвердження розпоряджень голови обласної ради депутат

1/4

Депутати розглянули бюджетні питання

Четвер, 28 серпня 2014, 17:16 - Останнє оновлення П'ятниця, 29 серпня 2014, 08:48

Володимир Оніщенко висловив критичні зауваження стосовно призначення нового
керівника ОКІА «Новини Полтавщини» та роботи цього комунального підприємства.
Наразі комісія рекомендувала розглянути дане питання на засіданні постійної комісії
обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та інформаційної сфери.

Дискусійного обговорення набуло питання про приймання комунального закладу
«Спортивний комплекс м. Гребінка» до спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області». Депутати Іван Близнюк, Юрій Цомартов, Степан
Бульба висловилися за необхідність збереження цього унікального спортивного
комплексу, прийнявши його до обласної комунальної власності. Про те, що приймання у
спільну власність комплексу суперечить Бюджетному кодексу та розпорядженню Уряду,
що обласному бюджету буде надзвичайно складно утримувати цю спортивну споруду,
вели мову депутати Володимир Оніщенко, Юрій Шляховий, директор Департаменту
фінансів облдержадміністрації Павло Кропивка. На пропозицію депутатів Олександра
Залужного, Анатолія Шкарбана, Олександра Удовіченка, облдержадміністрації
рекомендовано вивчити дане питання, підготувати фінансові розрахунки та внести до
обласної ради відповідні пропозиції.

У порядку контролю депутати заслухали інформацію про хід виконання рішення першого
засідання двадцять третьої сесії обласної ради шостого скликання від 27 червня 2014
року «Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Полтавської області на 2011-2015 роки» в частині здійснення капітального
ремонту покрівель за рахунок коштів обласного бюджету в 2014 році; ознайомилися з
фінансовими планами комунального підприємства «База-магазин «Освітатехпостач» та
обласного комунального підприємства прикладних інформаційних технологій
«Освітаінфоком» на 2014 рік.

Потому було розглянуто ряд звернень до комісії. Зокрема, було погоджено виділення з
обласного бюджету 12 млн. грн. на першочергові потреби обласних лікувальних закладів;
1 млн. грн. - для надання матеріальної допомоги особам, які переселилися в Полтавську
область з тимчасово окупованої території України та території проведення
антитерористичної операції у східному регіоні, потерпілим та членам сімей загиблих
(померлих) військовослужбовців (військовозобов’язаних, резервістів), які захищали
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь у
антитерористичній операції та осіб, які були призвані на військову службу під час
мобілізації, на особливий період, і загинули при виконанні обов’язків військової служби;
виділення 120 тис. грн. - на очищення території авіаційного полігону «Яреськи» від
вибухонебезпечних предметів.
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У ході засідання було заслухано та обговорено інформацію директора Департаменту
фінансів облдержадміністрації Павла Кропивки про основні напрями бюджетної політики
на 2015 рік, затверджено результати засідання конкурсної комісії на право оренди
нерухомого майна спільної власності територіальних громад області, розглянуто інші
питання.
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