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1 лютого відбулася третя сесія обласної ради. Вів пленарне засідання голова обласної
ради Іван Момот.

У роботі сесії взяли участь голова облдержадміністрації, депутат обласної ради
Олександр Удовіченко, заступник голови обласної ради Володимир Марченко,
заступники голови облдержадміністрації, начальники обласних управлінь і служб, міські
голови міст обласного значення, голови районних рад, голови райдержадміністрацій,
керівники підприємств, установ і організацій, представники профспілок, громадських
організацій, засобів масової інформації.

На початку засідання голова обласної ради Іван Момот та голова облдержадміністрації
Олександр Удовіченко вручили відзнаки Верховної Ради України та обласної ради групі
нагороджених земляків. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток
Полтавської області, утвердження місцевого самоврядування та активну громадську
діяльність Почесною Грамотою Верховної Ради України були нагороджені депутат
обласної ради Леонід Куроєдов, ветеран органів місцевого самоврядування Михайло
Перехрест; Грамотою Верховної Ради України - депутат Хорольської районної ради
Віктор Гапула, начальник територіального управління Державної судової адміністрації в
Полтавській області Іван Клочко, депутат обласної ради Іван Коваль, депутат
Полтавської міської ради Олександр Козуб, депутат Лубенської міської ради Юрій
Палига, Комсомольський міський голова Сергій Супрун, Ялосовецький сільський голова
Хорольського району Валентина Шевель; Почесною грамотою обласної ради та цінним
подарунком - голова Козельщинської райдержадміністрації Сергій Сушко, вчитель
української мови та літератури Миргородської спеціалізованої загальноосвітньої
школи-інтернату для дітей зі зниженим слухом Наталія Харасайло.

Після узгодження порядку денного обласна рада приступила до розгляду сесійних
питань.

Депутати продовжили дію обласної Програми надання депутатами обласної ради
допомоги малозахищеним громадянам в 2007-2011 роках до кінця шостого скликання,
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схвалили внесення змін до Положення про порядок та умови надання разової грошової
допомоги, затвердженого рішенням обласної ради від 28 лютого 2007 року; затвердили
внесення змін до показників обласного бюджету на 2010 рік; прийняли низку обласних
програм: Програму соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи на 2011 рік; Комплексну програму розвитку освітньої галузі
Полтавської області на 2011-2015 роки, Програму створення страхового фонду
документації Полтавської області на 2011-2013 роки, Програму заходів з організації
рятування людей на водних об'єктах Полтавської області на 2011-2015 роки, Регіональну
цільову Програму поводження з непридатними хімічними засобами захисту рослин на
2011-2013 роки, Програму сприяння соціально-виховній роботі із засудженими в
установах кримінально-виконавчої служби Полтавської області на 2011-2012 роки,
Програму правової освіти населення області на 2011-2015 роки, Програму розвитку
обласного комунального підприємства «Аеропорт-Полтава» на 2011 рік та заходи по
погашенню заборгованості по заробітній платі. Також було прийнято рішення про
продовження терміну дії обласної Програми увічнення пам’яті видатних земляків на 2011
рік.

Обласна рада затвердила розподіл видатків спеціального фонду обласного бюджету на
проведення робіт, пов’язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг загального
користування на 2011 рік за адміністративними районами області, підтримала проект
рішення «Про приведення додатків до рішення другої позачергової сесії обласної ради
шостого скликання від 28 грудня 2010 року «Про обласний бюджет на 2011 рік» у
відповідність з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 11 «Про
бюджетну класифікацію».

У контексті питання про забезпечення виконання постанов Національної комісії
регулювання електроенергетики України відбулося дискусія з приводу коригування
тарифів із централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються
обласними комунальними виробничими підприємствами теплового господарства
«Полтаватеплоенерго», «Лубнитеплоенерго», «Миргородтеплоенерго».

У виступах депутатів Олександра Масенка, Валерія Головка, Степана Бульби, Дмитра
Хрістова, Михайла Стеценка, Івана Коваля йшлося про те, що чергове підвищення
тарифів негативно позначиться на рівні життя пересічних громадян, висловлювалися
зауваження щодо недосконалості законодавства в частині утворення тарифів,
пропозиції по організації обліку виробленої підприємствами та отриманої споживачами
теплової енергії, її економії.
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Голова облдержадміністрації, депутат обласної ради Олександр Удовіченко, депутати
Володимир Чернявський, Віктор Животенко закликали підтримати даний проект
сесійного рішення з метою забезпечення стабільного надання населенню послуг із
централізованого опалення та постачання гарячої води. Водночас, як підкреслив
Олександр Удовіченко, влада має подбати про соціальний захист малозабезпечених
громадян.

Наразі проект рішення про забезпечення виконання постанов Національної комісії
регулювання електроенергетики України депутати підтримали.

У ході пленарного засідання було погоджено депутатські запити депутатів Петра Ворони
та Олександра Масенка.

З врахуванням зауважень і доповнень депутатів, прийнято рішення по 27 питаннях
порядку денного сесії.
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