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18 січня саме на такому першочерговому завданні вищого представницького органу краю
наголосив голова обласної ради Іван Момот під час засідання постійної комісії обласної
ради з питань бюджету та управління майном, яке за участі першого заступника голови
обласної ради Володимира Онищенка та заступника голови обласної ради Володимира
Марченка провів голова комісії Валерій Пархоменко.

Зокрема, у ході розгляду та схвалення проекту Комплексної програми розвитку освітньої
галузі Полтавської області на 2011-2015 роки, який репрезентував начальник Головного
управління освіти і науки облдержадміністрації, депутат обласної ради Володимир
Мирошниченко, Іван Момот констатував як позитив інноваційний підхід до
правотворчості з боку його розробників. Авторам нині вдалося синхронізувати в одному
комплексному документі механізми реалізації галузевих пріоритетів, що у попередні
періоди регламентувалося десятьма окремими програмами й часто густо призводило до
невиправданих ресурсних перевитрат, дублювання функцій, конфліктів інтересів тощо.
“Запропонований варіант – це той шлях, по якому ми повинні йти!”, - підкреслив голова
обласної ради.Також із врахуванням зауважень,

окремих думок і пропозицій Івана Момота, Володимира Онищенка, Володимира
Марченка, Валерія Пархоменка, членів комісії Дмитра Гапчича, Валерія Головка, Павла
Лаврика, Олександра Масенка, Лариси Передерій, Григорія Перерви, Юрія Цомартова
та Юрія Шляхового в цілому підтримано і вирішено винести на розгляд сесії проекти
рішень щодо: затвердження "Програми створення страхового фонду документації
Полтавської області на 2011-2013 роки"; затвердження обласної Програми соціального
захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011 рік;
внесення змін до показників обласного бюджету на 2010 рік; приймання майна у спільну
власність територіальних громад сіл, селищ і міст Полтавської області; забезпечення
виконання постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України,
відповідно до яких мають бути скориговані і з 1 січня 2011 року збільшені на 10% тарифи
на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, що надаються
обласними комунальними виробничими підприємствами теплового господарства
"Полтаватеплоенерго", "Лубнитеплоенерго", "Миргородтеплоенерго".
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Поряд із цим у ході засідання отримали погодження: переліки та напрямки використання
капітальних видатків, які пропонуються до фінансування в 2011 році за рахунок галузей
“освіта” та “охорона здоров’я”; календарні плани проведення в області спортивних
заходів на 2011 рік та організаційних, культурно-мистецьких заходів на 1 квартал 2011
року, що фінансуються з обласного бюджету; низка заяв і звернень органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб, громадських організацій.
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