Петро Ворона взяв участь у нараді в облдержадміністрації
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14 грудня за участю голови обласної ради Петра Ворони відбулася нарада у
виконуючого обов’язки голови облдержадміністрації, першого заступника голови
облдержадміністрації Олега Пругла.

У ході наради з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації,
територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади були розглянуті
питання: про стан виплати орендної плати за використання земель власників земельних
часток (паїв) у поточному році; про стан виконання Комплексної програми розвитку
освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки в частині проведення капітальних
ремонтів покрівель загальноосвітніх шкіл у 2014 році; про реалізацію обласної Програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2012-2014 роки; про підготовку та проведення
новорічних та різдвяних свят, шкільних канікул; про стан техногенно-екологічної безпеки,
надзвичайні події та ситуації, які виникли на території області.

У контексті питання про стан виплати орендної плати за використання земель власників
земельних часток (паїв) у поточному році голова обласної ради Петро Ворона підкреслив
важливість посилення правової освіти власників земельних часток (паїв) в частині
укладення та розірвання угод з орендарями, захисту прав селян.

Щодо проведення капітальних ремонтів покрівель загальноосвітніх шкіл у 2014 році,
Петро Ворона піддав гострій критиці керівництво

Миргородського району, якому, за словами голови обласної ради, не вистачило ділової
активності для того, щоб відремонтувати покрівлю Великосорочинської
загальноосвітньої школи – це єдина з 18 запланованих для ремонту шкіл, дах якої не
відремонтували через відсутність належного співфінансування з районного бюджету.

Обговорюючи питання про реалізацію обласної Програми оздоровлення та відпочинку
дітей на 2012-2014 роки, про підготовку та проведення новорічних та різдвяних свят,
шкільних канікул, Петро Ворона акцентував увагу учасників зібрання на необхідності
приділення максимальної уваги, надання постійної допомоги родинам загиблих учасників
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АТО, зокрема дітям загиблих.

Наприкінці наради голова обласної ради порушив питання унормування відключень
електроенергії в населених пунктах області, наголосив на необхідності складання
графіків відключень та своєчасного інформування споживачів.
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