КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(двадцять дев’ята сесія шостого скликання)
РІШЕННЯ
від 14 травня 2014 року

м. Карлівка

Про звернення депутатського корпусу Карлівської районної ради
Полтавської області до Кабінету Міністрів України
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
Схвалити звернення депутатського корпусу Карлівської районної
ради Полтавської області до Кабінету Міністрів України (додаються).
2.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціально-економічного розвитку,
інвестицій та енергозбереження.

1.

Голова районної ради

П.М.Світлик

Звернення
до Кабінету Міністрів України
Державне підприємство Жовтневий спиртозавод не здійснює
виробничої діяльності з лютого 2009 року, через відсутність нарядів на
реалізацію спирту. Здійснюючи виробничу діяльність, Жовтневий
спиртозавод був одним із основних бюджетоутворюючих підприємств
Карлівського району, забезпечував жителів робочими місцями, ніс витрати
по забезпеченню житлового масиву міста та дитячого садка «Веселка» водою
та електроенергією, обслуговував каналізаційну систему в мікрорайоні.
Відсутність виробництва на підприємстві створило велику соціальну напругу
серед жителів мікрорайону.
Жовтневий спиртозавод має потужну виробничу базу: 50 гектарів
очисних споруд, власний технічний ставок, 5 артсвердловин, під’їзна
залізнична колія протяжністю 5 км, 23 залізничні цистерни, мелясо сховище
на 30 тис.тонн, спиртосховище 130 тис.дал. Введена в дію міжнародна
система якості ISO 9001, продукція нагороджена міжнародною Золотою
Зіркою якості.
Ухвалою господарського суду Полтавської області від 15.10.2007
року у справі №18/175 порушено провадження у справі про банкрутство ДП
Жовтневий спиртозавод.
Постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.2013 року № 187
затверджено Державну програму активізації розвитку економіки на 2013 –
2014 роки. Відповідно до п. 22 плану заходів з виконання даної Програми,
планується організація виробництва біоетанолу на потужностях спиртових
заводів шляхом перепрофілювання спиртових заводів на виробництво
біоетанолу методом азеотропної ректифікації: у 2013 році – 22, у 2014 році –
2 спиртових заводи. Реалізація даних заходів призведе до збільшення обсягів
виробництва біопалива та відновлення роботи 34 підприємств спиртової
галузі, в т.ч. і Полтавській області. Відповідальними за реалізацію даних
заходів визначено Першого віце – прем’єр міністра України і Міністерство
аграрної політики і продовольства України.
Карлівською райдержадміністрацією, районною радою неодноразово
направлялися звернення до Прем’єр - Міністра України, Міністерства
аграрної політики України, керівництва «Укрспирт», Полтавської обласної
державної адміністрації та обласної ради щодо включення Державного
підприємства «Жовтневий спиртовий завод» у м. Карлівка до переліку
спиртових заводів, які перепрофілюватимуть у 2013-2014 роках.
Просимо підтримки та сприяння у позитивному вирішенні даного
питання.
Звернення прийнято на двадцять
дев’ятій сесії Карлівської районної ради
шостого скликання
14 травня2014 року.

Звернення
до Кабінету Міністрів України
Карлівська районна рада порушує клопотання про ліквідацію
заборгованості з виплати заробітної плати та роботи в режимі неповного
робочого часу працівникам філії «Карлівський райавтодор» Дочірнього
підприємства «Полтавський облавтодор» ВАТ Державна акціонерна
компанія «Автомобільні дороги України».
За інформацією керівництва підприємства, заборгованість із виплати
заробітної плати тягнеться з лютого місяця 2014 року і на даний час складає
191,9 тис. грн., в тому числі:
- лютий 61,5 тис. грн. (в т.ч. платежі до фондів 24,7 тис. грн.);
- березень 64,7 тис. грн. (в т.ч. платежі до фондів 22,2 тис грн.);
- квітень 65,7 тис. грн. (в т.ч. платежі до фондів 22,3 тис грн.).
Такий стан справ є причиною високої соціальної напруги в колективі,
підриває довіру до влади, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в
районі. Крім того, невиплата заробітної плати є причиною недоотримання
коштів до районного бюджету, який і так знаходиться в дуже складному
стані.
Зважаючи на вищезгадане, просимо терміново розглянути питання
погашення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам філії
«Карлівський райавтодор» ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ ДАК
«Автомобільні дороги України» та в подальшому не допускати її
виникнення.
Звернення прийнято на двадцять
дев’ятій сесії Карлівської районної ради
шостого скликання
14 травня 2014 року.

