Постійна комісія з питань
управління
об’єктами
комунальної
власності
розглянула близько 40 питань
Сьогодні, 6 грудня, відбулась друга частина засідання
постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами
комунальної власності.
Нагадаємо, на першому засіданні комісії, яка відбулась 29
листопада, депутати у ході 12-годинної роботи розглянули
близько 90 питань. Ще 16 питань, винесених на порядок денний,
було вирішено перенести на друге засідання.
Сьогодні ж головуючий Ігор Дроговоз з голосу вніс у порядок
денний іще понад 20 питань, які стосувалися, в першу чергу,

звернень комунальних закладів щодо сприяння у вирішенні
нагальних питань. Зокрема, Херсонська дитяча обласна клінічна
лікарня звернулась з проханням передбачити в проекті обласного
бюджету на 2019 рік кошти для придбання ультразвукового
діагностичного апарату експертного класу в сумі 3800,0 тис.
грн, а Новотроїцька протитуберкульозна лікарня з метою
енергозбереження та покращення теплового режиму лікувального
корпусу №1 та господарської частини попрохала виділити близько
430 тис. грн на заміну фізично застарілих віконних блоків.
Одноголосно обидва питання підтримано та рекомендовано
розглянути на засіданні постійної комісії з питань бюджету та
фінансів.
Підтримали депутати і звернення Центру туристсько-краєзнавчої
творчості учнівської молоді про встановлення автономної
системи опалення у будівлі Центру та виготовлення відповідної
проектної документації, а також звернення Херсонської обласної
універсальної наукової бібліотеки ім.О.Гончара про виділення
додаткових коштів на придбання меблів (стелажів) та жалюзі для
нового відділу книгозбірні.
Окрім цього, члени «комунальної» комісії дали згоду на
оголошення декількох конкурсів оренди комунального майна, що
знаходиться на балансі КП «Херсонські авіалінії», Медичного
пансіонату «Медик», Палацу молоді і студентів та Херсонської
академії неперервної освіти. Також погоджено подовження дії
договору оренди комунального майна між Херсонський обласним
центром народної творчості та обласною інспекцією по охороні
пам’яток історії та культури.
У той же час, основне питання порядку денного, що стосувалось
виділення додаткових коштів КЗ «Херсонське музичне училище»
Херсонської обласної ради на обладнання великої концертної
зали новими театральними кріслами знято самими заявниками. У
зв’язку з економією заклад зміг за власні кошти вирішити це
питання.
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