Обласна
рада
направить
звернення стосовно актуальних
питань до органів державної
влади
Сьогодні, 12 липня, Херсонська обласна рада прийняла ряд
рішень стосовно направлення звернень до органів державної
влади стосовно актуальних питань.
Депутати практично одноголосно (40 депутатів із 49 присутніх)
підтримали звернення до Кабінету Міністрів України, Верховної
Ради України щодо продовження у 2020 році фінансування
закладів охорони здоров’я області за рахунок медичної
субвенції. Документ було підготовлено постійною комісією
обласної ради з питань охорони здоров’я та здорового способу
життя. У зверненні облрада пропонує відтермінувати
реорганізацію відповідних закладів до наступного року та
збереження їхнього фінансування за рахунок коштів державного
бюджету, надавши вагомі обґрунтування.
Крім того, Херсонська обласна рада направить звернення до
Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я та
Міністерства фінансів щодо виділення з державного бюджету
місцевим бюджетам цільових коштів для відшкодування вартості
препаратів інсуліну. Депутати просять органи виконавчої влади
розглянути можливість виділення 15,62 млн грн додаткової
субвенції на відшкодування вартості таких препаратів. Такі
заходи пов’язані зі значним зростання цін на препарати
інсуліну.
До того ж, депутати прийняли рішення про направлення звернення
до Верховної Ради України щодо прискорення прийняття Закону

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
захисту бджільництва». Наразі відповідний законопроект ще не
прийнято. Документ передбачає внесення змін до різних
законодавчих актів. Серед таких змін – введення кримінальної
відповідальності за потраву бджіл, за порушення правил
застосування засобів захисту рослин та агрохімікатів тощо.
Також Херсонська обласна рада підтримала три звернення, які
стосуються паливно-енергетичної сфери. Так, до Кабінету
Міністрів буде направлено звернення щодо прискорення
затвердження порядку коригування використаних побутовими
споживачами обсягів природного газу з урахуванням участі всіх
суб’єктів ринку природного газу. До Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України буде
направлено звернення щодо визначення обґрунтованості
нарахованої заборгованості населення за спожитий природний газ
та вжиття необхідних заходів для уникнення негативних
економічних наслідків для побутових споживачів.. Крім того, до
зазначених вище органів влади, а також до Ради національної
безпеки та оборони України буде направлено звернення щодо
недопущення виникнення кризової ситуації в газорозподільній
галузі.

