Постійна комісія обласної ради з питань бюджету та управління майном комісія підтримала доопрац
Вівторок, 29 грудня 2020, 17:08 - Останнє оновлення Вівторок, 29 грудня 2020, 17:22

29 грудня під головуванням Лариси Босенко відбулося засідання постійної комісії
обласної ради з питань бюджету та управління майном.

У засіданні взяли участь депутати обласної ради: Оксана Винниченко, Сергій Бєлашов,
Володимир Куцовол, Фахраддін Мухтаров, Ігор Процай, Андрій Удовиченко, Олег
Діденко, Володимир Ярошенко, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації
та обласної ради.

Депутати заслухали інформацію директора Департаменту фінансів
облдержадміністрації Павла Кропивки щодо доопрацьованого проєкту рішення обласної
ради «Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2020 рік». У контексті
цього питання депутати підтримали погашення місцевих запозичень Державним
підприємством «Агентство місцевих доріг Полтавської області» за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення будівництва, реконструкції,
ремонту і утримання автомобільних доріг та внесення відповідних змін у показники
обласного бюджету на 2020 рік.

Водночас члени комісії не погодили спрямування в поточному році залишків коштів
освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на початок 2020 року, що
раніше передбачалися Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, у вигляді
субвенції районному бюджету Гребінківського району.

Під час засідання було також проаналізовано та схвалено доопрацьовані проєкти рішень
обласної ради: «Про обласний бюджет Полтавської області на 2021 рік. 16100000000
(код бюджету)», «Про Програму економічного і соціального розвитку Полтавської області
на 2021 рік», «Про внесення змін до рішення обласної ради від 20 грудня 2019 року №
1242 «Про Стратегію розвитку Полтавської області на 2021 ‒ 2027 роки».

Окрім цього депутати рекомендували зняти з порядку денного другої сесії обласної ради
восьмого скликання проєкт рішення обласної ради «Про включення житлового будинку з
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вбудованими нежитловими приміщеннями за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул.
Пилипа Орлика, 10 до переліку об’єктів спільної власності територіальних громад сіл,
селищ, міст Полтавської області, що підлягають приватизації».

2/2

