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28 березня постійна комісія обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності
та інформаційної сфери розглянула суспільну значимість, матеріально-технічний стан
комунального видавництва «Лубни», комунального книжкового магазину «Планета» та
шляхи його покращення.

У засіданні, яке вів голова комісії Микола Ганнущенко, взяли участь голова обласної ради
Іван Момот, заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступник голови
облдержадміністрації, депутат обласної ради Валерій Пархоменко, депутат обласної
ради Валерій Головко.

Інформували з зазначеного питання директор комунального видавництва «Лубни»
Тетяна Алєксєєва та директор комунального книжкового магазину «Планета» Ірина
Соловйова.

У минулому році видавництво «Лубни» виготовило поліграфічної продукції майже на 1
млн. грн. Підприємство друкує 15 газет, з них - п’ять міськрайонних. За останні роки
видано 17 книг, налагоджено виробництво упаковок для ВАТ «Лубнифарм», освоєно
випуск плакатів, вітальних листівок, флаєрів, етикеток. Серед проблем видавництва –
оновлення матеріально-технічної бази, проведення капітального ремонту даху.

Єдиний комунальний книжковий магазин у Полтаві – «Планета» - займається закупкою
та реалізацією друкованої продукції переважно вітчизняних видавництв. На його
прилавках широко представлена література полтавських авторів, краєзнавчі видання.
Хоча магазин і вважається прибутковим, утім коштів на ремонт даху не має.

Обговорюючи питання, заступник голови обласної ради Володимир Марченко, депутати
Микола Перепелиця, Володимир Козуб, Валентина Петрова та інші в цілому підтримали
фінансування з обласного бюджету ремонтних робіт на цих комунальних об’єктах.
Водночас вони звернули увагу керівників на необхідність вдосконалення орендних
відносин, налагодження конструктивного діалогу з органами місцевого самоврядування.

Наразі комісія взяла до відома надану інформацію та рекомендувала головному
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управлінню інформаційної та внутрішньої політики облдержадміністрації, управлінню
майном обласної ради вивчити питання щодо ремонту покрівлі даху у комунальному
видавництві «Лубни», комунальному книжковому магазині «Планета» та внести
пропозиції на розгляд обласної ради.

У контексті цього питання голова обласної ради Іван Момот ініціював підготовку та
розгляд на сесії обласної ради питання про стан та ефективність використання майна,
яке відноситься до спільної власності територіальних громад області.

Депутати підтримали напрямки використання вільного залишку коштів загального фонду
обласного бюджету за станом на 1 січня 2011 року та, на пропозицію депутата Михайла
Стеценка, рекомендували головному фінансовому управлінню облдержадміністрації при
внесенні змін до показників обласного бюджету на 2011 рік передбачити 150 тисяч
гривень на фінансову підтримку обласної газети «Село полтавське».

Також було схвалено проект Регіональної програми комунікації органів виконавчої влади
з громадськістю та сприяння розвитку громадянського суспільства на 2011 рік, яка
сприятиме вдосконаленню комунікацій влади і громадськості, забезпечить проведення
консультацій влади з громадськістю, інформаційний супровід співпраці органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інституціями громадянського
суспільства щодо реалізації суспільно-значущих програм, поширення передового досвіду
та ін.

Щодо питання про Календар знаменних і пам’ятних дат на 2011 рік, увічнення пам’яті
видатних земляків, занесення видатних земляків до Книги Пошани Полтавської обласної
ради, комісія ухвалила, враховуючи вагомий особистий внесок кандидатів у гуманітарну
(охорона здоров’я) та соціально-культурну (образотворче мистецтво) сфери життя
територіальних громад Полтавської області, беручи до уваги клопотання Кобеляцької
районної та Миргородської міської рад, рекомендувати занести до Книги Пошани
Полтавської обласної ради заслуженого лікаря України Миколу Касьяна (посмертно);
заслуженого художника України Віктора Брикульця.

У ході засідання депутати розглянули та підтримали кандидатури для нагородження
Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України, проект сесійного рішення про
припис заступника прокурора області на рішення другого засідання першої сесії
Полтавської обласної ради шостого скликання від 7 грудня 2010 року на Положення

2/3

Комунальному майну - ефективне використання

Понеділок, 28 березня 2011, 18:11 - Останнє оновлення Вівторок, 29 березня 2011, 07:10

«Про помічника-консультанта депутата Полтавської обласної ради та опис посвідчення
консультанта депутата Полтавської обласної ради».

Комісія ознайомилася з листом голови фракції «Фронт змін» у Полтавській обласній раді
Валерія Головка, в якому викладена пропозиція фракції внести до проекту порядку
денного четвертої сесії обласної ради питання про звернення обласної ради до
Президента України Віктора Януковича, Партії регіонів, Комуністичної партії та Блоку
Литвина з вимогою висловити недовіру уряду Миколи Азарова та відправити його у
відставку. Ця пропозиція підтримки у депутатів – членів комісії не знайшла. Позиція
депутатів пояснюється тим, що обласна рада як орган місцевого самоврядування,
відповідно до чинного законодавства, має діяти в межах своєї компетенції та приймати
рішення, пов’язані з соціально-економічним розвитком області, забезпеченням
життєдіяльності територіальних громад.
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