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28 лютого на базі ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» та комунального підприємства
Полтавської обласної ради «Видавництво «Кобеляки» відбулося виїзне засідання
постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та
інформаційної сфери. Вів засідання голова комісії Микола Ганнущенко.

У Кременчуці депутати оглянули виробничі потужності ТОВ «Кременчуцька міська
друкарня», яке з 2006 року орендує об’єкт спільної власності територіальних громад
області - цілісний майновий комплекс «Видавництво «Кременчук».

Як зазначив директор ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» Леонід Паренков, за час
оренди значно зросли обсяги виробництва, створено нові робочі місця. Підприємство
придбало сучасне друкарське обладнання, освоїло випуск нових видів продукції, зокрема
– гофротари. Це дало змогу розпочати комплекс капітальних ремонтних робіт, поліпшити
умови праці поліграфістів. За п’ять років у розвиток підприємства інвестовано 934 тис.
грн., у тому числі - у придбання нового обладнання - 334 тис. грн. При цьому профіль
підприємства залишився незмінним, як і пріоритет його роботи – випуск книг, іншої
друкованої продукції.

-Оглянувши підприємство та поспілкувавшись із його працівниками, ми переконалися, що
оренда цілісного майнового комплексу «Видавництво «Кременчук» стала стимулом для
його розвитку, ефективного використання комунального майна, - підкреслив голова
комісії Микола Ганнущенко.

Відтак, комісія рекомендувала управлінню майном обласної ради підготувати та внести
на розгляд сесії обласної ради проект рішення про продовження терміну оренди
цілісного майнового комплексу «Видавництво «Кременчук» ТОВ «Кременчуцька міська
друкарня» на десять років.

У складній виробничій ситуації перебуває нині комунальне видавництво «Кобеляки». За
останні роки суттєво зменшився обсяг робіт і послуг, що надає це підприємство. Прибуток
за минулий рік склав усього 17 тис. грн. Потребує реконструкції система
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теплозабезпечення, необхідно оновити основні фонди. Через фінансові труднощі в
осінньо-зимовий період будівля видавництва практично не опалюється. Калорифери та
електрообігрівачі проблему не вирішують. Це негативно позначається на здоров’ї
працівників, рівні продуктивності праці. Під питанням залишається виконання
домовленостей про передачу в оренду частини вільних приміщень видавництва в оренду
приватним підприємцям. Саме тому, незважаючи на суспільну значимість видавничої
діяльності в регіоні, говорити про ефективність роботи видавництва «Кобеляки»
сьогодні не доводиться.

Присутній на засіданні голова районної ради Юрій Тагадюк висловив готовність районної
ради прийняти у спільну комунальну власність територіальних громад району цей об’єкт
та забезпечити його функціонування та розвиток.

Після обговорення, в якому взяли участь голова комісії Микола Ганнущенко, депутати
обласної ради Микола Перепелиця, Ігор Супруненко, начальник управління майном
обласної ради Сергій Сагайдачний, виконуючий обов’язки директора видавництва
Михайло Ольшницький, комісія ухвалила рекомендувати Кобеляцькій районній раді
підготувати пропозиції стосовно перспективи використання комунального підприємства
Полтавської обласної ради «Видавництво «Кобеляки» та внести їх в установленому
порядку на розгляд обласної ради.

У ході засідання депутати розглянули питання про реалізацію заходів Програми розвитку
інформаційної сфери, книговидання та книгорозповсюдження у Полтавській області на
2008-2011 роки щодо випуску соціально значущих книг, проведення виставкових заходів
та конкурсу «Краща книга Полтавщини.

За інформацією начальника головного управління інформаційної та внутрішньої політики
облдержадміністрації, депутата обласної ради Миколи Перепелиці, у 2011 році на
виконання Програми розвитку інформаційної сфери, книговидання та
книгорозповсюдження у Полтавській області на 2008-2011 роки необхідно здійснити
видання суспільно-значущих книг, взяти участь у книжкових виставках, провести конкурс
«Краща книга Полтавщини». Втім, кошти на ці заходи в обласному бюджеті на 2011 рік не
передбачені.

Наразі депутати рекомендували Головному фінансовому управлінню
облдержадміністрації при внесенні змін до показників обласного бюджету на 2011 рік
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передбачити 232 тис. грн. на видання суспільно значущих книг для бібліотек області, на
проведення виставкових заходів та конкурсу «Краща книга Полтавщини».

3/3

