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22 лютого постійна комісія з питань бюджету та управління майном продовжила розгляд
питань чергової сесії обласної ради.

У засіданні взяли участь голова обласної ради Олександр Біленький, заступники голови
обласної ради Олексій Чепурко, Олег Бєлоножко, заступники голови
облдержадміністрації Катерина Рижеченко, Євген Греков, депутати обласної ради: Ігор
Процай, Руслан Телятник, Олександр Ващенко, Оксана Винниченко, Володимир
Куцовол, Фахраддін Мухтаров, Андрій Удовиченко, Сергій Бєлашов (у режимі
відеоконференції), Олег Дядик, Ольга Усанова, Максим Середа, Олексій Матюшенко,
Марина Грекова, Юлія Цибульська, заступник керівника апарату – керуючий справами
обласної ради Тетяна Паутова, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації,
обласної ради, журналісти. Головувала на засіданні – Лариса Босенко.

Депутати підтримали проєкти рішень обласної ради щодо створення Комунального
закладу Полтавської обласної ради «Спортивний центр Полтавщини»,
приймання-передачі майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Полтавської області, затвердження розпоряджень голови обласної ради, виконання
Комплексної програми щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав,
свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2016 ‒ 2020 роки та ін.

Знайшов підтримку в депутатів і проєкт рішення «Про внесення змін до рішення
пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від
29.12.2020 № 78 «Про реорганізацію Комунального закладу «Центр
соціально-психологічної реабілітації дітей» Полтавської обласної ради шляхом
приєднання до Гадяцького дитячого будинку Полтавської обласної ради та
перепрофілювання і зміну найменування Гадяцького дитячого будинку Полтавської
обласної ради».

Проєкт рішення обласної ради «Про внесення змін до показників бюджету на 2020 рік»
представив присутнім директор Департаменту фінансів облдержадміністрації Павло
Кропивка. За його словами, за рахунок субвенцій з державного бюджету обсяг
обласного бюджету збільшився на 56,9 млн грн. Зокрема, для закупівлі медичного
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обладнання, а саме систем рентгенівських діагностичних стаціонарних загального
призначення (цифрових) та апаратів УЗД для опорних закладів охорони здоров’я у
госпітальних округах області передбачена субвенція в обсязі 42,4 млн грн. Також
збільшився обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 17,5
млн грн та спрямовано Департаменту освіти і науки облдержадміністрації на придбання
шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми
потребами. Даний проєкт рішення було схвалено та рекомендовано внести на розгляд
обласної ради в установленому порядку.

В контексті питання про надання згоди на передачу майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області депутати рекомендували
створити робочу групу для вивчення фінансового становища Полтавського обласного
комунального підприємства «Полтавафарм» та визначення перспектив подальшої його
роботи.

Також у ході засідання було схвалено проєкт Комплексної програми щодо забезпечення
законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та
оборонної роботи на 2021 ‒ 2027 роки, обговорено колективне звернення голів ОСББ м.
Полтава щодо необхідності продовження терміну дії Програми підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів
Полтавської області для виконання заходів з енергозбереження мінімум до 2025 року.

Насамкінець було розглянуто листи та звернення до комісії.
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