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3 червня під головуванням Івана Гальчненка відбулося засідання постійної комісії
обласної ради з питань освіти, науки, культури, в якому взяли участь заступник голови
обласної ради Володимир Марченко, заступник голови облдержадміністрації Олександр
Коваль, начальники обласних управлінь і служб.

Комісія розглянула звіти про виконання показників ефективності використання майна
керівників установ спільної власності територіальних громад області, які знаходяться в
оперативному управлінні Головного управління освіти і науки облдержадміністрації:
директора Варварівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Карлівського
району Раїси Пирлик, директора комунального підприємства «База-магазин
«Освітатехпостач» Тамари Колінько, директора обласної універсальної наукової
бібліотеки імені І.П.Котляревського Тетяни Зеленської, директора комунальної установи
«Обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи» Ліни Ковтун.

Було також заслухано інформацію депутатів, які за дорученням комісії побували в цих
закладах та безпосередньо на місцях ознайомилися з їхньою роботою. Відтак було
погоджено пропозиції Головного управління освіти і науки, управління культури
облдержадміністрації, управління майном обласної ради щодо продовження з
керівниками трудових контрактів.

У ході обговорення проекту рішення про відзначення 15-ї річниці Конституції України та
20-ї річниці незалежності України, який представив начальник управління культури
облдержадміністрації Геннадій Фасій, депутатами було внесено ряд конкретних
пропозицій, які комісія ухвалила як рекомендації.

Зокрема, заступник голови обласної ради Володимир Марченко вніс пропозицію
залучити до реалізації культурно-мистецьких святкових заходів в обласному центрі
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Полтавську міську раду, що дасть змогу зекономити бюджетні кошти, які передбачалося
сплатити за оренду палацу дозвілля «Листопад» та «Співочого поля».

Голова комісії Іван Гальченко, депутати Ірина Балибіна та Петро Ворона запропонували
організувати творчий конкурс на підготовку презентаційних друкованих видань та
листівок про Полтавську область, які, на думку депутатів, доцільно випустити з нагоди
річниці незалежності України.

Далі депутати ознайомилися з проектом сесійного рішення про внесення змін до
показників обласного бюджету на 2011 рік, який доповів заступник начальника
Головного фінансового управління облдержадміністрації Павло Кропивка, та схвалили
його.

Знайшов підтримку у депутатів і проект рішення про внесення доповнень та змін до
обласної Програми увічнення пам’яті видатних земляків на 2011 рік, яким передбачається
фінансування створення фільму про літературознавця та поета Миколу Зерова,
капітальний ремонт меморіального комплексу «Жертвам фашизму» у селі Великі Липняги
Семенівського району.

Депутати розглянули та попередньо погодили перелік районів області для поставки
шкільних автобусів у 2011 році. Як повідомив начальник Головного управління освіти і
науки облдержадміністрації, депутат обласної ради Володимир Мирошниченко, на
сьогодні у сільській місцевості потребують перевезення до місця навчання і додому
понад 12,5 тисяч учнів. Наразі працює 169 автобусів. Відповідно до Постанови Уряду,
цього року в область має надійти 11 шкільних автобусів, придбаних за рахунок
держбюджету. Ще 6 автобусів планується закупити за кошти обласного бюджету. Втім,
як вважає Володимир Мирошниченко, така кількість машин проблему не вирішує.
Занепокоєння викликає те, що районні ради виділили цього року кошти з місцевих
бюджетів тільки на закупівлю 4 автобусів при запланованих 20.

2/3

Шкільних автобусів прибуде

П'ятниця, 03 червня 2011, 14:40 - Останнє оновлення П'ятниця, 03 червня 2011, 14:54

Комісія також розглянула та погодила кандидатуру вчителя історії та географії
Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Геннадія Павелка на висунення
для відзначення щорічною Премією Верховної Ради України.
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