Звіт 
про діяльність  Кремінської  міської  ради 6 скликання
відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 за  2012 рік

Стаття, пункт
Повноваження
Виконання повноважень
Повноваження  у  сфері  соціально-економічного  і культурного розвитку, планування та обліку, ст. 27


Ст.. 27. п. 1
Підготовка програм соціально-економічного розвитку міста
Кремінською міською радою було розроблено та затверджено: Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна  на 2012 рік (рішення сесії № 18/10 від 29. 12. 2011р), Для  розширення джерел фінансування робіт з будівництва, капітального ремонту чи реконструкції об’єктів розроблено та прийнято Положення  «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна» (рішення сесії № 22/5 від 22.02.2012р.).

	

Ст..27 п. 2









Ст..27 п. 3
Забезпечення збалансованого  економічного та соціального розвитку  відповідної території  , ефективного використання  природних , трудових  і фінансових ресурсів 



Забезпечення складання балансів  фінансових, трудових  ресурсів , грошових доходів ,і видатків , необхідних  для управління  соціально-економічним і культурним розвитком  відповідної території  , а також визначення потреби  у місцевих будівельних матеріалах та палива
За 12 місяців 2012 року  до  міського бюджету  з  загального фонду  надійшло 5719009,84 грн. при уточненому плані 5325482,87 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  107,4 %.
За 9 місяців  2011 року  було отримано доходу в сумі  4559552,14 грн.,  Проти минулого 2011 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 25,4 %, або  на 1159457,70 грн.
 Проти минулого року зросли надходження:
- податку з доходів фізичних осіб на 797383,45 грн., або на 29,2 %;
- державного мита  менше на – 112351,33 грн., або на 74,4%;
		- плати за землю більше  на 75505 грн., або на 6%
               - фіксованого сільськогосподарського  податку зменшився  на 1980,41 грн., або на 31,2 %;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та                        користування земельними ділянками лісового фонду  збільшилось   на  181295,30 грн., або на 123 %.


  Пояснювальна записка

            щодо виконання показників доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у порівнянні з розрахунковими показниками та затвердженими показниками  доходів станом на 01.10.2012 р. 	
		                                                                                                                    грн.

Розрахункові
показники
доходів на 3 квартал  2012 року
Затверджено
бюджетом
на  3 квартал  2012 року
Фактичне
надходження
за   3 квартал 2012  року
Відхилення
від розрахунку
( +;-)
Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)

1
2
3
4
5
6

Податок на доходи фізичних осіб


3274559,87


3530270,34

255710,47

Держмито
 к. 22090000

135000
38674,31

-96325,69

Разом
3135492  
3409559,87
3568944,65
433452,65
159384,78

    	 
 		Показники фактичних  надходжень доходів, які враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, збільшились   у порівнянні з розрахунковими показниками на 13,8%, або на 433452,65 грн. 
- податок з доходів фізичних осіб  надійшов до бюджету міста у сумі 3530270,34 грн., процент  виконання плану склав 107,8 %. За  9 місяців 2011 року  було отримано  2486341,66 грн. податку. В поточному році збільшення проти минулого року становить 42 % , або у сумі  1043928,68  грн. На зростання податку вплинуло підвищення мінімальної заробітної плати громадян;
        - державне мито надійшло до бюджету міста у сумі 38674,31 грн. при  уточненому плані надходжень 135000 грн., процент виконання становить  28,6 %. За  9 місяців 2011 року  надійшло 151025,64 грн. Проти минулого року надходження  зменшились на 74,4 %,  або на 112351,33 грн. 
  
  Пояснювальна записка
щодо виконання показників доходів, які не  враховуються при визначенні
 міжбюджетних трансфертів, у порівнянні з розрахунковими та затвердженими показниками  доходів станом на 01.10.2012 року                                                                                                          	 		                                                                                                                                                                                    грн.   

Розрахункові
показники
доходів на 3 квартал  2012 року
Затверджено
бюджетом
на  3 квартал  2012 року
Фактичне
надходження
за   3 квартал 2012  року
Відхилення
від розрахунку
( +;-)
Відхилення від
затвердженого
плану ( +;-)

1
2
3
4
5
6

Плата за землю к.13050000

1328780
1369509,77

40729,77

Збір за  спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення к.13010200

147590
328403,20

180813,20

Податок на прибуток підприємств комунальної власності  к.11020200

8000
1341

-6659

Місцеві податки і збори
к.18000000

127000
149450,13

22450,13

Фіксований сільгоспподаток
к.19040000

7900
6345,12

-1554,88

Плата за оренду цілісних майнових комплексів к.22080000

14000
13637,08

-362,92

Надходження адмінштрафів
к.21081100

8000
3247

-4753

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю 
к.11010600


307,31

307,31

Комунальний податок к.16010200


164,20

164,20

Ринковий збір к.16010500


-609,15

-609,15

Податок на промисел


231,00

231,00

Інші  надходження к. 24060300


3588,40

3588,40


Разом
1651800
1641270

1875615

223815
234345,1


                     Плата за землю надійшла до бюджету міста у сумі 1369509,77 грн., при уточненому плані надходжень 1328780 грн., процент виконання плану склав 103,1 %. За  9 місяців 2011  року надійшла плата за землю у сумі 1294004,77 грн. Проти  минулого року надходження збільшились  на 75505 грн. Кількість орендарів 377, діючих договорів оренди – 442,  середня ставка орендної плати – 0,381 грн. Зменшення середньої орендної ставки проти минулого періоду пов’язано з тим, що зменшилась кількість орендарів.  Востаннє ставки орендної плати були переглянуті  у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№ 15/9).   

	             Податок на прибуток підприємств комунальної власності.  Надходження по вказаному виду податку 9 місяців 2012 року  передбачені у сумі 8000 грн., фактично надійшло в сумі 1341 грн., виконання становить 16,8 %. 
	               Комунальний податок Фактично  по вказаному виду податку за 9 місяців 2012 року надійшло 164,20 грн.  За  9  місяців 2011 року надійшло від комунальних підприємств 9050,80 грн. Зменшення податку на прибуток  комунальних підприємств проти минулого року становить 8886,60 грн.  База платників податку на прибуток в міський бюджет складає 5 підприємств комунальної форми власності.
	             Збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та користування земельними ділянками лісового фонду  надійшов до бюджету міста у сумі 328403,20 грн., при плані надходжень 147590 грн. Процент виконання плану склав  222,51 %. За 9 місяців 2011 року  надійшло 147107,90 грн. Проти минулого року надійшло більше збору на 181295,30 грн., або на  123,2 %. Платником податку є Кремінське лісомисливське господарство.
              Місцеві податки і збори надійшли до бюджету міста на загальну суму 149450,13 грн.,  при уточненому плані 84000 грн., процент виконання склав 117,7%.  

            Фіксований сільськогосподарський податок: надходження такого виду податку  передбачено у сумі 7900 грн., фактичне надходження коштів склало 6345,12  грн., що становить 80,3 % виконання. За  9 місяців 2011 року було сплачено 8325,53 грн. До  2011 року виконання становить 76,2 %. Платниками податку є  4 сільгосппідприємства.
Плата за оренду майна  надійшла в сумі  13637,08 грн. при запланованій сумі надходжень 14000 грн., що становить 97,4 % до плану та 96,9 % до  2011 року , коли  надійшло 14076,46  грн. Плата за оренду майна  надійшла по 8 договорам, середня орендна ставка 15 %.
 Надходження адміністративних штрафів  становлять 3247 грн. при  уточненому плані надходжень 8000 грн., процент виконання склав 50,6 %.   В минулому році   надійшло  адміністративних штрафів у сумі 2114,17  грн., Проти минулого року збільшення становить 1132,83 грн. Протягом 9 місяців 2012 року було проведено 25                                                                                                                                                                                                                                             засідань адміністративних комісій,  розглянуто 25 адміністративних протоколів. Протоколи були складені по  таким  статям Адміністративного кодексу: 103-1, 152, 154,  159,  212-1, 156-2, 180. Невиконання планових показників  пояснюється  тим, що адміністративні штрафи за статтями по яким  притягуються до відповідальності порушники є несуттєвими, а саме від 17 грн. до 51 грн. 
Інші надходження за 9 місяців 2012 року надійшли у сумі 3588,40 грн. 
Це надходження утримання з пенсії Павлюченко Миколи Олексійовича згідно виконавчого листа № 548 від 22.06.2001 року. 

  Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 1856759 грн., уточнений план –3278690,48  грн.   Фактично надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.10.2013 року  у сумі 3665225,37 грн., процент виконання  уточненого річного  плану склав  111,8 %.
	      Податок з власників транспортних засобів надійшов до бюджету міста в сумі 804,23 грн. 

      Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів  надійшов у сумі 96334,46 грн. при  уточненому річному плані 76812 грн.  Процент виконання склав 125,4%. Перевиконання плану пов’язано з неможливістю спрогнозувати обсяг придбання транспортних засобів. 
	      Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах надійшов у сумі 8607,72 грн.
	           Власні надходження бюджетних установ складаються з надходжень батьківської плати (код 25010100),  уточнений річний план  403660,75 грн., та плати за оренду майна ( код 25010300), уточнений річний план 23471,70 грн.  Фактично надійшло батьківської плати за  12 місяців   2012 року   403660,75 грн., Кошти від батьківської плати витрачалися на харчування дітей у дитячих садках. Вартість 1 дня харчування 1 дитини ясельної групи склала - 5,50 грн., дошкільної групи – 6,50 грн. відповідно за місяць 110 грн. та 130 грн. Плата за комунальні послуги орендованого майна надійшла по 8 договорам  сумі 23471,70 грн. 
	 Інші джерела власних надходжень надійшли у сумі 559081,03 грн. Це кошти від Кремінського центру зайнятості для оплати громадських робіт у сумі  32904,66 грн. також надходження для виконання цільових заходів, а саме на благоустрій території земельної ділянки, призначеної для облаштування Дитячого парку надішли кошти у сумі  26176,37 грн. 
спонсорська допомога від ТОВ « Куб-газ» у сумі 500 000 грн. на проведення ремонтних робіт                 Меморіалу Слави м. Кремінна пл. Красна.
-    Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами надійшли до бюджету міста у сумі 12520,39 грн.
-    Надходження від скидів забруднюючих безпосередньо у водні об’єкти надійшли до бюджету міста у сумі 94997,32 грн.
- Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини надійшли до бюджету міста у сумі  9739,93 грн. 
	  Єдиний податок з юридичних та фізичних осіб надійшов до бюджету у сумі 1696533,66 грн.  при  уточненому  річному плані надходжень 1441649 грн.,   виконання становить 117,7 % . В минулому році надійшло 738459,47 грн. Надходження поточного року збільшилось проти минулого на  958074,19 грн., або на 177 %. Середні ставки податку 100-220 грн., кількість платників – 36 юридичних осіб,  838 – фізичних осіб. 
Грошові стягнення за шкоду, заподіяні порушенням законодавства про охорону навколишнього середовища внаслідок господарської та іншої діяльності надійшли у сумі 383,67 грн.	

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло до бюджету у сумі 476724 грн.
- Інші субвенції надійшли у сумі 19000 грн.	
-  Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної  власності надійшли у сумі 203836,34 грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


4.
Ст. 27. п. 4
Розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;
Протягом року Кремінською міською радою постійно проводилася робота з підприємствами, які належать до комунальної власності територіальної громади. Приймалися рішення щодо затвердження планів роботи та за підсумки їх виконання, а саме: рішення  № 19/36 від 25. 01. 2012р, «Про затвердження  виробничого плану КП Кремінське  ВУ ВКГ», № 19/37 від 25.01.2012р. «Про затвердження виробничого плану КП «Кремінський комбінат комунальних підприємств» на 2012р», № 19/38 «Про затвердження виробничого плану КП «Кремінна – Комунсервіс» на 2012р», № 22/9 від 22.02.2012р. «Про розгляд листів Рубіжанської об’єднаної Державної податкової інспекції Луганській області», № 22/36 від 22.02.2012р.  «Про продовження терміну подачі каналізаційних стоків на діючі фільтрації на 2012р», № 23/4  від 28.03. 2012р. «Про відмову виділення коштів з міського бюджету на сплату податкового боргу комунальних підприємств Кремінської територіальної громади» , № 23/15 від 28.03.2012р.  «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 30.04.2009р. № 216 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Кремінський комбінат комунальних підприємств», № 24/24 від 25.04.2012р. «Про кризовий стан на комунальному підприємстві ВУ ВКГ», № 25/2  від 10.05.2012р. « Про передачу майна «Кремінського ККП на баланс Кремінської міської ради та передачі його в оперативне управління КП «Кремінна – Комунсервіс», № 25/3  від 10.05.2012р. «Про надання  згоди Кремінському ККП щодо передачі земельної ділянки в суборенду», «Про виконання виробничого плану комунальними підприємствами Кремінське ВУ ВКГ, КП «Кремінна – Комунсервіс» ( рішення №№ 26/6 від 06,06.2012р.,28/3 від 05.09.2012р., 30/2 від 21.11.2012р.),
№ 28/5 від 05.09.2012р. «Про затвердження Статутів  комунальних  підприємств, які знаходяться у власності Кремінської територіальної громади», № 29/8 від 17.10.2012р.  «Про затвердження змін до Статуту  комунального підприємства, що знаходяться у власності Кремінської територіальної громади», 

.  За  підсумками роботи підприємства мають наступні показники:
Кремінське ВУВКГ:
Виробничий план  підприємства виконано на: 
	послуги з централізованого водопостачання – 73,2%

послуги з централізованого водовідведення – 84,0%       
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємством збільшено кількість абонентів в цілому на 329 одиниць, а саме  збільшено кількість споживачів по І групі (населення ) на 329 і по ІІІ групі (підприємства) на 11 абонентів, а зменшено кількість обслуговуваних абонентів по ІІ групі (бюджетні установи та організації)  на 11 абонентів. Недовиконання виробничого плану було зумовлено перемерзанням водоводів у зимовий період .
За 11 місяців 2012 року проведено робіт по капітальному ремонту водопровідних та каналізаційних мереж на 368% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Собівартість послуг з водопостачання та водовідведення за підсумками  роботи підприємства за 9 місяців складає  за 1 м3 відповідно 6,76грн. та 6,24 грн.
Фінансовий результат роботи підприємства за підсумками 9 місяців – збиток  974,0 тис.грн., в аналогічному періоді 2011 року збитки по підприємству складали 1490,0 тис.грн., тобто збитки зменшено на 516,0  тис.грн.

КП «Кремінна-Комунсервіс»
Виробничий план підприємства виконано в повному обсязі. За 11місяців  поточного року підприємством виконувалися  роботи по капітальному ремонту покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду, прибирання при домової території та благоустрій міста, капремонт мереж зовнішнього освітлення, ліквідація стихійних звалищ, ритуальні послуги та інше.   
Фінансовий результат роботи підприємства це  збиток у сумі 5,0 тис.грн.. Дана ситуація склалася через затримку в органах державного казначейства фінансування оплати за виконані підприємством роботи.  

5.
Ст..27 п. 5
Попередній розгляд планів використання  природних ресурсів  місцевого значення   на відповідній території, пропозицій щодо  розміщення , спеціалізації  та розвитку підприємств  і організацій  нез-алежно від форми власності , внесення  у разі  потреби  до відповідних органів  влади пропозицій  з цих питань. 
Попередній розгляд питань щодо використання  природних ресурсів  місцевого значення   на  території Кремінської міської ради не здійснювався у зв’язку з відсутністю пропозицій.
6.
Ст.. 27, п. 6
подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно районів і областей, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення
Протягом року було розроблено 2 проекти з реконструкції системи водопостачання міста та надано  проектні пропозиції для включення до програми «Питна Вода України»  на загальну суму 27,0 млн.грн.
Подано до ГУ ЖКГ Луганської ОДА пропозиції по капітальному ремонту доріг на суму 868,0 тис. грн., до програми енергозбереження – 2,503 млн. грн; капітальні ремонти будинків в яких створено ОСББ – 1,0 млн. грн; будівництво міського кладовища – 1,906 тис. грн; капітальний ремонт шиферних покрівель багатоповерхового житлового фонду – 810 тис. грн.

7.
Ст..27 п. 8
Розміщення  на договірних засадах  замовлень на виробництво продукції , виконання робіт  необхідних для територіальної громади , на підприємствах , організаціях та установах
За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави», загальна сума виконання робіт склала 497566,33 грн. Проведено  роботи з  капітального ремонту пам’ятника загиблим шахтарям, сума виконаних робіт становить  21119,54 грн.    ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» виконано роботи з виготовлення проектів землеустрію щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине) та визначення нормативної грошової оцінки земель зазначених населених пунктів, фактичні видатки склали 40936,23 грн

8.
Ст.. 27 п. 9
Утворення  цільових фондів  соціальної допомоги  інвалідам  , визначення  порядку   і умов витрачення  порядку та умов  витрачення цих коштів 
Фонди не утворені.
Делеговані повноваження ст. 27 б
9.
Ст..27 б п.1
Участь у здійсненні державної регуляторної  політики  у межах  та у спосіб   встановлених законом  « Про засади державної  регуляторної   політики у сфері  господарської діяльності 
Реалізація державної регуляторної політики здійснюється у напрямках формування нормативно-правової бази у сфері підприємництва, усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, забезпечення 
процедур підготовки проектів регуляторних актів, відстеження результативності діючих регуляторних актів та інших заходів.
	При виконкомі міської ради діє робоча група по підготовці регуляторних актів, яка відстежує додержання вимог чинного законодавства по провадженню проектів регуляторних актів: опублікування, обговорення, відстеження результативності та інше.
На забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" протягом року міською радою були прийняті наступні регуляторні акти:
- Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна;
- Про внесення змін та доповнень до рішення дев’ятої сесії шостого скликання від 04. 05. 2011 № 9/6 “Про затвердження Правил торгівлі на ринках міста»;
- Про встановлення та затвердження ставок податку на землю на 2012 рік;
- Про затвердження порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності;
- Про затвердження положення про порядок надання ритуальних послуг;
Інформація щодо розробки проектів регуляторних актів, розміщується у районній газеті «Кремінщина» з приміткою, що більш детальна інформація, а саме повний блок документів (проект регуляторного акту з додатками, аналіз регуляторного впливу та базове відстеження), згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розміщується  на сайті Кремінської міської ради (krem –rada.at.ua) у розділі «Регуляторна політика».

10.
Ст.27 б п. 2
Розгляд  і узгодження  планів підприємств  , установ  та організацій  що не належать  комунальної власності  відповідних  територіальних громад  , здійснення яких може викликати  негативні соціальні  , демографічні  , соціальні   , екологічні  та інші наслідки  , підготовка  до них висновків  і внесення пропозицій  до відповідних органів.
Підприємства, здійснення діяльності яких може викликати  негативні соціальні  , демографічні  , соціальні   , екологічні  та інші наслідки  протягом 2012 року на території Кремінської міської ради зареєстровані не були.
11.
Ст..27 б п. 3
Статистичний облік  громадян  , які постійно проживають  або тимчасово  проживають на   відповідній території 
Проводиться статистичний облік громадян    які постійно проживають  або тимчасово  проживають на   відповідній території.

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін, ст. 28
12.
Ст.. 28 п.1
Складання  проекту  міського бюджету  , подання його  на затвердження  відповідної ради  , забезпечення виконання  бюджету  , щоквартальне подання   письмових звітів  про хід і результати  виконання бюджету  , підго товка і подання  до районних рад  необхідних фінансових показників  і пропозицій  щодо складання  проектів районних  і обласних бюджетів 
Бюджет 2012 року та зміни і доповнення до нього приймалися  відповідно до положень Податкового та Бюджетного кодексів. Детальна інформація щодо показників бюджету міської ради 2012 року розміщена на сайті Кремінської міської ради у розділі «Структура бюджету»
13.
Ст.. 28, п. 2
встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та організаціями комунальної власності відповідної територіальної громади; погодження в установленому порядку цих питань з підприємствами, установами та організаціями, які не належать до комунальної власності;
За звітний період було розглянуто та прийнято рішення виконавчого комітету:
- № 419 від 27.12.2011 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Кремінським ВУ ВКГ».
- № 416 від 27.12.2011 «Про затвердження переліку та вартості послуг по утриманню будинків та прибудинкової території м. Кремінна».
- № 36 від 03.02.2012 «Про коригування переліку і вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територійм. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 37 від 03.02.2012 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 41 від 03.02.2012 «Про коригування тарифів на теплову енергію, що надається ПП «Експементальний Тепло-Гермес»;
- № 47 від 13.02.2012 «Про затвердження переліку і вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс» для підприємств, організацій та установ незалежно від їх форм власності»;
- № 142 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції на здійснення контролю за проведенням робіт з відключення квартир від центрального опалення і оформлення документів для населення»
- № 143 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції вартості послуг з перевірки, технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів і оформлення документів для підприємців і організацій»;
- № 144 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції транспортно-заготівельних витрат до послуг, що надаються населенню та суб’єктам господарювання КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 163 від 31.05.2012 «Про погодження розрахунку ціни на послуги та оренду торгових місць на виробничій ділянці «Вечірній ринок» КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 164 від 31.05.2012 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових і рідких відходів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 165 від 31.05.2012 «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 166 від 31.05.2012 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 197 від 04.07.2012 «Про затвердження калькуляції вартості послуг з оформлення документів на право власності на квартири (будинки) м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 206 від 04.07.2012 «Про затвердження переліку і вартості послуг з утримання будинків малоповерхової забудови м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;

14.
Ст.28 п.3
Встановлення  за узгодженим рішенням  відповідних рад порядку використання  коштів та іншого майна  що перебувають  у спільній власності  територіальних громад .
Порядок  використання  коштів та іншого майна  що перебувають  у спільній власності  територіальних громад у 2012 році за затверджувався .
15.
Ст.28 п.4
Здійснення  в установленому порядку   фінансових  видатків з місцевого бюджету 
                Уточнений  план станом на 01.01.2013 року всього склав 8298339,21 грн, касові видатки склали  7800308,20 грн, або 94,0  % від уточненого плану,  фактичні видатки склали –   7925626,29 грн., або 95,5 % від уточнених. В тому числі:
ПО КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування»: 
 - по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 1026610,91 грн., касові видатки склали 1026610,82 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 35225,09 грн., фактичні видатки становлять – 991385,73 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 354974,00 грн., касові  видатки  склали – 354973,05 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 10241,41 грн., фактичні видатки склали – 344731,64 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.01.2013 року склав 44418,49 грн., касові видатки -  37587,49 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 3026,49 грн. (канцтовари, марки, ПММ), фактичні видатки склали 56677,60 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році на потреби установи. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5137,30 грн. ( господарські товари, поштові марки, ПММ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   47878,28 грн., касові  видатки склали 37794,48 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4025,60 грн.(послуги зв’язку, КТВ, ремонт кертреджу), фактичні видатки склали – 43760,78 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 9991,90 грн. (послуги зв’язку, редакції, БТІ, КТВ, заправка картреджів), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1135 «Інші видатки» план станом на 01.01.2013 року склав 20079,87 грн., касові  видатки склали 19801,81 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 69,87 грн.(земельний податок ), фактичні видатки склали – 19937,13 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість у сумі 205,19 грн. ( пеня РЕМ ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
 - по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.01.2013 склав 2873,22 грн., касові видатки склали – 2602,03 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 623,22 грн.,  фактичні видатки – 2085,36 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 106,55 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1161 «Оплата теплопостачання» план станом на 01.01.2013 р. склав 181466,00 грн., касові видатки склали 166213,47 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 24134,47 грн.,  фактичні видатки – 157330,69 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 15251,69 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.01.2013 р. склав 3835,00 грн., касові видатки склали 3327,00 грн., фактичні видатки – 3834,78 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 507,78 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 27899,00 грн., касові та фактичні видатки склали 27898,97 грн. 
- по КЕКВ 1172 «Дослідження і розробки, державні програми» план станом на 01.01.2013 року склав 3100,00 грн., касові і фактичні видатки склали 3100,00 грн. Проведена оплата за навчання двох працівників міськради по тендерним закупівлям у м. Луганськ.


ПО КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»: 
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 3085527,22 грн., касові  видатки  склали – 3085527,22 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 110967,61 грн., фактичні видатки склали – 2974559,61 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 1119432,47 грн., касові  видатки склали –  1119432,47 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 40086,33 грн., фактичні видатки склали – 1079346,14 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар»   уточнений план  станом на 01.01.2013 року склав 102091,40 грн., касові видатки -  71819,64 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 356,40 грн.(свідоцтво про атестацію ДНЗ), фактичні видатки склали – 42758,48 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 30199,57 грн. (господарські товари, меблі та ковдри), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1132 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»   уточнений план  станом на 01.01.2013 року склав 4584,00 грн., касові видатки -  4584,00 грн., фактичні видатки склали – 4254,84 грн. 
- по КЕКВ 1133 «Продукти харчування»  план по загальному фонду  станом на 01.01.2013 року  склав 506969,38 грн,  касові  видатки – 377610,25 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 27189,32 грн., фактичні видатки склали 473107,94 грн., списано залишки продуктів харчування, які були у коморі на початку року, які придбалися упродовж року та продукти, які не оплачені, знаходяться у кредиторській заборгованості.  Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 127916,89 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів (недоотримання очікуваних доходів по 1 кошику міського бюджету, а саме: держмита виконано на 23 %).
 - по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   60418,52 грн.,  касові  видатки склали – 34451,37 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 574,12 грн. (послуги зв’язку, експертної ради), фактичні видатки склали 59472,61 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 25595,36 грн. (послуги зв’язку, послуги зі встановлення металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька», «Ластівка», послуги з перезарядження вогнегасників, з поточного ремонту системи опалення) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
- по КЕКВ 1140 «Видатки на відрядження» уточнений план станом на 01.01.2013 склав 5059,97 грн., касові видатки склали 3138,06 грн., фактичні видатки – 4428,41 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 1290,35 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» план станом на 01.01.2013 р. склав 44329,16 грн., касові видатки склали 36982,96 грн., фактичні видатки – 44328,95 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 7345,99 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 165030,09 грн., касові та фактичні видатки склали 165030,09 грн. 
-  по КЕКВ 1164 «Оплата природного газу» план станом на 01.01.2013 р. склав 499829,65 грн., касові  видатки склали 381136,70 грн., фактичні видатки – 477932,82 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 96796,12 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
-  по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план станом на 01.01.2013 р. склав 15705,00 грн., касові видатки склали 9727,72 грн., фактичні видатки – 15491,20 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 5763,48 грн. (послуги з вивезення побутових відходів) , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. 
ПО КФКВ  90412 «Інші видатки на соціальний захист населення» : 
- по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
6050,00 грн., касові видатки склали – 5775,00 грн., фактичні – 6050,00 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 275,00 грн. , в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Проведено виплати матеріальної допомоги на поховання.  
ПО КФКВ  91108 «Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей, крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи » : 
- по КЕКВ 1343 «Інші поточні трансферти населенню»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
26004,00 грн., фактичні видатки склали – 26004,00 грн. Кремінською міською радою придбано 5 путівок для дітей пільгових категорій міста до ПЗОВ “Мрія” на  суму 10480,00 грн. та 4 путівки до ЛОКУ ДОК “Южний” на суму 15 524,00 грн.
ПО КФКВ  100101 « Житлово-експлуатаційне господарство» : 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  план на 01.01.2013 року склав                                                                                                             
6044,62 грн., касові та фактичні видатки склали – 6044,62,00 грн. (проведено оплату послуг з експертного обстеження ліфтів та послуги БТІ) 
ПО КФКВ  100103 «Дотація житлово-комунальному господарству» : 
- по КЕКВ 1310 «Субсидії  та поточні трансферти підприємствам»  план на 01.01.2013 склав                                                                                                             
29064,68 грн., касові  видатки склали 21678,00 грн., фактичні видатки – 28904,66 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 7226,66 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
КФКВ 100202 «Водопровідно-каналізаційне господарство» :
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»  план на 01.01.2013 року склав                                                                                                             
8330,92 грн., фактичні видатки – 8330,92 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8330,92 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
КФКВ 100203 «Благоустрій міста, сіл, селищ» :
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» план на 01.01.2013 р. склав 8828,00 грн., фактичні видатки склали 7728,00 грн. (придбані аншлаги з назвами вулиць для успішного проведення Всеукраїнського перепису населення у кількості 224 штуки, які були встановлені у жовтні 2012 року). Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 8828,00 грн., у зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів (придбання аншлагів на суму 7728,00 грн. та канцтоварів на суму 1100,00 грн. на реалізацію міні-проекту «Наш город – чистый и зеленый», які станом на 01.01.2013 року рахуються на обліку і будуть віднесені на фактичні видатки після використання канцтоварів).
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)» план станом на 01.01.2013 року склав   47091,01 грн.,  касові видатки склали – 26709,42 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 367,43 грн., фактичні видатки склали  -  46722,54 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 20380,55 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.   
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 170658,32 грн., касові та фактичні видатки склали 170658,32 грн. 
- по КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» план на 01.01.2013 року склав 103178,01 грн. Касові видатки склали 84035,41 грн., фактичні видатки скали – 103154,03 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 19118,62 грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акти виконаних робіт Кремінському  ККП, ККС  по благоустрою міста, а саме: очистка вулиць та доріг від снігу, систематичне очищення доріг від сміття, систематичне очищення та вивіз сміття, утримання в чистоті території міського кладовища, систематичне очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища, тощо. 
     КФКВ 110204 « Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
- по КЕКВ 1111 «Заробітна плата» уточнений план станом на 01.01.2013 року склав 313946,50 грн., касові  видатки склали 313946,50 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 12667,04 грн., фактичні видатки склали – 301279,46 грн. 
- по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план склав 106690,44 грн., касові видатки склали – 106690,43 грн.,  в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 4149,27 грн., фактичні видатки склали 102541,16 грн. 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання, матеріали та інвентар» уточнений  план станом на 01.01.2013 року склав 8055,00 грн., касові видатки -  5426,70 грн., фактичні видатки – 4996,76 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 2550,00 грн. (стільці та порт’ери для клубу «Кремінна» ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 1265,00 грн. Касові видатки на 01.01.2013 року склали 814,35 грн., в тому числі проплачена кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2012 року на суму 78,00 грн., фактичні – 1059,28 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 322,93  грн. (послуги зв’язку ), в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
-  по КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» план станом на 01.01.2013 р. склав 6372,00 грн., касові видатки склали 6368,02 грн., фактичні видатки – 6368,02 грн. 
- по КЕКВ 1166 «Оплата інших енергоносіїв» план станом на 01.01.2013 року склав 27400,00 грн,  касові видатки склали – 13200,00 грн., фактичні видатки склали -  23375,00 грн. списано залишки вугілля, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році.
КФКВ 160101 «Землеустрій»
- по КЕКВ 1134 « Оплата послуг крім комунальних» уточнений план склав – 42000,00 грн., касові видатки склали 23219,00 грн., фактичні видатки 40936,23 грн. Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 17717,23  грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів. Оплачено акт виконаних робіт ПП «Незалежна експертна оцінка «НЕО» з виготовлення проектів землеустрію щодо встановлення та зміни меж населених пунктів Кремінської міської ради ( с-щ Житлівка, Ст.Краснянка, Ч.Діброва та Кузьмине).
КФКВ 250380 «Інші субвенції» 
- по 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» план станом на 01.01.2013 р. склав 46438,13,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 28770,00 грн. проведено передачу коштів районному бюджету на утримання групи короткотривалого перебування дітей до 6-ти років у навчально-виховному комплексі «Кремінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3- дошкільному закладі»
КФКВ 250404 «Інші видатки» 
Програма проведення святкових, професійних, пам’ятних дат та ювілеїв у м. Кремінна на 2012 рік 
- по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.01.2013 року склав 12000,00 грн. Касові видатки склали 4280,80 грн., фактичні – 5599,80 грн. 
 Проведена оплата корзин квітів, придбаних для вшанування пам’яті загиблих підчас визволення м. Кремінна від фашистських загарбників, учасників бойових дій на території інших держав (Афганістан), пам’яті загиблих підчас аварії на Чорнобильській АС, а також оплачені товари придбані для  святкування «Проводів зими», Дня перемоги, «Дня міста» а саме: на придбання корзин квітів, картин, сервізу, вази, годинника, вазони для квітів, насіння квітів, махрові покривала. 
- по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних» план станом на 01.01.2013 року склав 5440,92 грн. Касові видатки склали 5000,00 грн. (оплата феєрверку на честь «Дня міста» )., фактичні видатки – 5440,92 грн. (ремонт газопроводу по вул. Кірова). Станом на 01.01.2013 р. виникла кредиторська заборгованість в сумі 440,92  грн., в зв’язку з відсутністю фінансових ресурсів.
Матеріальний резерв
 - по КЕКВ 1131 «Предмети, матеріали та обладнання» план станом на 01.01.2013 року  склав 7000,00 грн.. Касові  видатки склали – 7000,00 грн.,  фактичні видатки склали – 8866,77 грн., списано залишки матеріалів, які були станом на 1 січня 2012 року та які були придбані у поточному році. 

По формі 4-1
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»

по КЕКВ 1131 ««Предмети, обладнання та інвентар»уточнений план склав –10871,70 грн., касові видатки склали 10376,65 грн. Фактичні видатки становлять 10611,35 грн. Проведена оплата за паливо,  канцтовари, бланки, миючи засоби. Станом на 01.12.2012 утворилась кредиторська заборгованість на суму 234,70 грн.(за канцтовари, марки, папір). Не проведено фінансування Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями. 
По КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 6200,00 грн. касові  видатки склали 4063,02 грн. (проведена оплата за ремонт картриджа, послуги редакції, послуги КТВ). Фактичні видатки склали 4237,82. Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість на суму 174,80 грн.( за послуги  БТІ ); 
	По КЕКВ 1162 «Оплата водопостачання» уточнений план склав 1000,00 грн., касові та фактичні видатки склали 496,42 грн.

 По КЕКВ 1163 «Оплата електроенергії» уточнений план склав 5400,00 грн., касові та фактичні видатки склали 5057,32 грн.
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
по КЕКВ 1133 «Продукти харчування» уточнений план на рік склав 440200,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 439701,16 грн
По формі 4.2
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
по КЕКВ 1111 «Заробітна плата»  уточнений план на рік склав – 24141,49 грн., касові та фактичні видатки – 24141,49 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. по КЕКВ КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату» уточнений план на рік склав 8763,32 грн., касові та фактичні видатки склали – 8763,32 грн. Проведена оплата за виконані громадські роботи робітникам по Центру зайнятості. 
КФК 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ»
по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план склав на звітну дату 24896,37 грн., касові видатки склали 7684,03 грн. За отримані спонсорські кошти були придбані бордюри для влаштування алеї Дитячого парку.
	По КЕКВ 1134 ««Оплата послуг(крім комунальних)» уточнений план склав 1280,00 грн., фактичні видатки склали 1279,72 грн. Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість перед Луганським ТОВ «ЛЕО»  за розробку технічних умов на приєднання електроустаткування до електромережі  для «Дитячого парку».  
КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти» 
по КЕКВ 1131 «Предмети, обладнання та інвентар» уточнений план на звітну дату склав 50283,00 грн. Касові та фактичні видатки становлять 50283,00 грн. Отримані гранти та дарунки від батьків та спонсорів для дитячих навчальних закладів.
	По КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав 9230,00, касові та фактичні видатки становлять 9230,00 грн. Отримані гранти та дарунки від батьків та спонсорів для дитячих навчальних закладів.
     КФК 150101 «Капітальні вкладення»
по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт інших об’єктів » уточнений план  на рік склав 500000,00 грн. Касові та фактичні видатки склали 497566,33 грн. За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави».У червні 
проведена оплата за технічний нагляд капітального ремонту меморіалу «Слава». 
Форма 4-3                 
КФКВ 100203 «Благоустрій міст, сіл, селищ» 
-по КЕКВ 1134 «Оплата послуг (крім комунальних)»
по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних)»уточнений план на звітну дату  склав 77267,94 грн., касові видатки склали 57802,04 грн., фактичні – 54548,34 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5683,94 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік. Проведена оплата Кремінському ККП за фактично виконані роботи по поточному ремонту мостів, поточного ремонту ґрунтових доріг шляхом  підсипання земляного полотна, поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул.Шевченка, пер. Октябрьський, вул. Куйбишева, вул. Мічуріна, грейдерування по вул. Гастело.
Станом на 01.01.2013 року утворилась кредиторська заборгованість в сумі 2430,24 грн. за виконані роботи по грейдеруванню по вул.. Красна, біля кладовища.
    Пл. КЕКВ 1165 «Оплата інших комунальних послуг» уточнений план склав 9753,00 грн., касові та фактичні видатки становлять 8954,92 грн. Проведена оплата Кремінському ККП за очищення доріг від снігу( 4202,30 грн.-липень), Кремінському ККС за утримання вуличного освітлення ( 4752,62 грн.- серпень).  
 - по КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 24500,00 грн. Касові  видатки становлять 5500,00 грн. Проведена оплата за придбання мотокоси – 3 шт., бензопила – 1 шт. для КП «Кремінна –комунсервіс», фактичні видатки склали 24500,00 грн. Станом на 01.01.2013 утворилась кредиторська заборгованість в сумі 19000,00 грн. за насоси для фонтану. 
По КФК 150101 «Капітальні вкладення» 
по КЕКВ 2110 «Придбання основних засобів» уточнений план склав  403202,00 грн., касові видатки склали – 16052,00грн., фактичні склали – 290550,00 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 1102,00 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік за комплектуючи до ПК   для управління міської ради.
     Придбана електром’ясорубка для ДНЗ «Зіронька»(1450,00 грн.), придбана дитяча площадка «Малютка» - 13500,00 грн. Станом на 01.01.2013 склалась кредиторська заборгованість за сміттєвоз для КП «Комун сервіз» на суму 289100,00 грн.
	по КЕКВ 2131 «Капітальний ремонт житлового фонду» уточнений план на звітну дату склав – 231820,33 грн.,  касові  видатки склали – 138210,05 грн., фактичні видатки склали – 163867,21грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 23048,33 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:

     - 3683,33 грн. - проведена оплата Кремінському ЖЕК №1 за фактично виконані роботи по капремонту покрівлі житлового будинку по вул. Тітова буд.12; 
     - 19365,00 грн. – проведена оплата ПП Дудін за капремонт фасаду житлового будинку по пров. Дитячий буд. № 4а.
        У лютому 2012 році профінансовано:
      - 11149,18грн. – проведений капітальний ремонт системи водопостачання по вул.. Шевченко, 29;  
          У травні:
      -  540,00   – проведена оплата  за державну експертизу кошторисної документації;
          У червні:
      - 4481,02 – проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул. Шевченко, 29;(червень).
      - 5056,15 - проведена оплата оплата за капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації у ж/б вул.Побєди, 3;
     - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації;
У липні профінансовано:
       - 360,00 грн. - проведення експертизи кошторисної документації кап.ремонт покрівлі житлового будинку пров. Інтернаціональний 63/45.
     У серпні проведена оплата:
        -  3306,41 грн. – Кремінському КП «Комун сервіс» за капітальний ремонт крівлі фасаду по вул.. Шевченко;
        - 5109,62 – капітальний ремонт покриття ж/б пров.Інтернаціональний;
        - 792,00 –  проведення експертизи кошторисної документації; 
У вересні проведена оплата:
       - 3233,15  -  капітальний ремонт покрівлі пл.. Красна,1;
       - 3247,70 - капітальний ремонт покрівлі по вул.. Шеченко,10;
       - 594,00 - проведення експертизи кошторисної документації по вул.К. Лібхнета, вул. Тітова, 12;(2 шт.);
      У жовтні проведена оплата:
        - 8245,18 грн. - капітальний ремонт покрівлі по провул. Октябрьський, 4; 
    У листопаді проведена оплата :
       - 13631,57 грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул. К. Лібхнета,
        -  7089,84 грн. – капітальний ремонт покрівлі по вул.Тітова;
      - 47965,90 грн. – за капітальний ремонт покрівлі по вул.Леніна,10 ТОВ «НАТАН»; 
Станом на 01.01.2013 р. склалась кредиторська заборгованість в сумі 48705,49 грн., а саме:
	41493,49 – за капітальний ремонт відмостки та цоколя по вул.Побєди,4 ТОВ «Рубіжанське будівельне монтажне управління»;

396,00  - проведення експертизи кошторисної документації;
6816,00 грн.- за проектні роботи по кап.ремонту балконів, ПП Семеняка; 

по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план станом на 01.01.2013  склав – 590375,85 грн.,  касові  видатки склали – 192383,85 грн., фактичні видатки склали – 564504,19 грн. Погашена кредиторська заборгованість в сумі 5779,20 грн., яка склалась станом на 01.01.2012рік., в тому числі:
                    -  3895,20 – капремонт водопровідної мережі по провул. Радянський;
       - 1884,00 грн. - капремонт  водопровідної мережі по вул.Леніна;
Проведена оплата в поточному році, в тому числі:
	6870,83 - проведений капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;

       - 52365,60 грн. – проведений капітальний ремонт водоканалізаційного колектора м. Кремінна;             
             - перераховані 720,00 грн. за проведення експертизи кошторисної документації.(квітень)
У травні 2012 проведено фінансування на капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.. Дражевського – 13958,40 грн.
       - 720,00 грн. – проведена оплата за експертизу кошторисної документації(2 шт.).
       (червень).
 У липні профінансовано:
        - 1980,00   - проведена оплата за експертизу кошторисної документації(5 шт.), в тому числі: капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Дражевського, вул.Озерна, кап.ремонт артезіанської свердловини №19 в селі Ст.Краснянка, кап.ремонт водопроводної мережі по вул. Пісчана, Артема №13-17. 
       - 40620,02  -  капітальний ремонт вуличного освітлення та зовнішніх електромереж , проведено фінансування за фактично виконані роботи Кремінському ККП;
        - 19762,80 – капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Озерна;
    У серпні 2012 році: 
       - 6440,40 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. 30 січня;
       - 5662,80 грн. - капітальний ремонт артезіанської свердловини №19 в с.Ст. Краснянка;
       - 3450,00 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул.Кооперативна;
       - 3742,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Дражевського;
       - 4474,80 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Артема;
       - 8029,20 грн. - капітальний ремонт водопровідної мережі по вул. Пісчана; 
 У вересні проведена оплата в сумі 396,00 грн. за експертизу кошторисної документації по кап.ремонту каналізаційного колектора под ж/д полотном по пров. Садовий;
  У жовтні проведена оплата  в сумі 396,00 грн. за експертизу кошторисної документації;
   У листопаді проведена оплата в сумі 17375,00 грн. 792,00 грн. – за проведення експертизи кошторисної документації; 1658300 грн. – кап. ремонт артезіанської свердловини  «Луганськвода».
        Станом на 01.01.2013 виникла кредиторська заборгованість у сумі 377899,54 грн., а саме:
	21119,54 грн. - за капітальний ремонт пам’ятника шахтарям Рубіжанському строцмонтаж.

2587,68 грн.-  за капітальний ремонт фонтана пр. Леніна Кремінському ККС;
396,00 грн. - за проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
31723,20 грн. – за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Садовий;
21012,00 грн. - за капітальний ремонт водопровідної мережі пров. Красноармейський;
50062,72 грн. – за капітальний ремонт вуличного освітлення Кремінському ККС:
6446,40 грн. - за капітальний ремонт Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;
215210,40 грн. – за капітальний ремонт каналізаційного колектору Кремінському ВУВКГ;
1000,00 грн. – за капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття по  вул. Леніна, ТОВ «Техносервіс»;
28341,60 грн. - за капітальний ремонт Житловського водозабору Кремінському ВУВКГ;
  Фінансування не проведено Кремінським УДКСУ, так як були проведені першочергові перерахування коштів за захищеними статтями.
по КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план склав – 195221,60 грн., касові  видатки становлять 80677,20 грн.; Проведена часткова оплата 30% за матеріали ПП «Газ-тепло-плюс» за реконструкцію опалення в клубі шахта «Кремінна» на суму 45319,20 грн., проведена оплата за робочий проект «Реконструкція системи водозабезпечення пос. Житловка» - 35358,00 грн; Фактичні видатки склали 186422,42 грн. Станом на 01.01.2013 утворилась кредиторська заборгованість в сумі 105745,22 грн., в тому числі:
	98669,22 грн. - за реконструкцію опалення в клубі шахта «Кремінна» ПП «Газ-тепло-плюс»;

7076,00 грн. - 
По КФК 170703 ««Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг»:
            -   По КЕКВ 1134«Оплата послуг (крім комунальних)» уточнений план на звітну дату склав 37526,00 грн., касові та фактичні  видатки склали 32612,65 грн.  Проведений поточний ремонт доріг по вул. Полнова, Куйбишева, Советська.
	по КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів»
уточнений план склав на звітну дату склав 486712,00 грн.,

 касові  та фактичні видатки склали – 332032,43 грн. - проведена оплата   КП Кремінському Агрошляхбуду за фактично виконані роботи  по поточному ремонту асфальтобетонного покриття по вул. Октябрьська. У листопаді проведена оплата в сумі 100820,46 грн. за капітальний ремонт по вул. Полнова. 
      По КФК 240603 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища»
по КЕКВ 1134 «Оплата послуг(крім комунальних) уточнений план на звітну дату склав 43240,00 грн., касові та фактичні видатки склали 37819,50 грн.,  Проведена оплата КП «Кремінна - Комун-сервіс» за зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей. 
	по КЕКВ 1165«Оплата інших комунальних послуг» уточнений план на звітну дату  склав – 65160,00 грн., касові та фактичні видатки склали 62919,39 грн., в тому числі:
1997,78 грн. - проведена оплата Кремінському ККП за очищення території, прилеглої до полігону ТБО;
2491,92 грн. – очищення та вивіз сміття від утворення стихійних звалищ; 
14937,99 грн. – Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
9963,76 грн. -  Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;
332948,86 - Оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(червень);
4975,02 – оплата за систематичне очищення місць де утворилися стихійні звалища;(липень). 
У грудні проведена оплата в сумі 25604,06 грн., за вивіз сміття від утворення стихійних звалищ. 
КФК 010116 «Органи місцевого самоврядування»
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав -  21973,40 грн., касові та фактичні видатки склали 17230,40 грн. Придбаний персональний комп’ютер для міської ради, придбаний принтер МФУ – 1959,00 грн.(липень). У серпні придбані 4 шт. комп’ютера;
           - КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план склав 9729,00 грн., касові та фактичні видатки склали 9729,00.  Проведена оплата за капітальний ремонт автомобіля ЗАЗ –ДЕУ «Славута»  №110307; 
КФК 070101 «Дошкільні заклади освіти»
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав – 40225,00 грн., касові та фактичні видатки склали 31964,00 грн. Придбаний холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 1500,00 грн.- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька», придбана пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., придбаний газовий котел для ДНЗ «Малятко» - 15260,00 грн.,  1415,00 грн. – електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка»;
По КЕКВ 2133 «Капітальний ремонт та реконструкція інших обєктів» уточнений план на звітну дату склав 155000,00 грн., касові та фактичні  видатки становлять 154621,00 грн. Проведена оплата за капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка»;
    КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план на звітну дату склав 36000,00 грн., касові та фактичні видатки 36000,00 грн. Придбане музикальне обладнання для клубу «Кремінна».
КЕКВ 2143 «Реконструкція інших об’єктів» уточнений план на звітну дату склав - 20537,00 грн., касові видатки склали 6161,00 грн. Проведена оплата за реконструкцію опалення сільського клубу Ч. Діброва.(30% авансу на матеріали).Фактичні видатки склали 20537,00 грн. Станом на 01.01.2013 р. утворилась кредиторська заборгованість  в сумі 14375,90 грн. За фактично виконані роботи по клубу.
КФК 130115  Центри «Спорт для всіх» та заходи з фізичної культури                          
КЕКВ 2110 «Основні засоби» уточнений план склав - 7782,00 грн., касові та фактичні видатки склали – 7782,00 грн. Придбані футбольні комплекти для вручення призів при проведенні спортивних змагань з міні-футболу «Зустрічаймо «Євро-2012» серед дворових команд.
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Ст..28 п.5
Залучення на договорних  засадах   коштів підприємств  , установ та організацій  незалежно від форм власності  , розташованих на відповідній території , та коштів населення , а також бюджетних коштів  на будівництво  , розширення  і утримання  на пайових засадах  об»ектів соціальної  і виробничої інфраструктури  та на заходи з  охорони  природного середовища .
За рахунок спонсорських внесків від ТОВ «Куб-газ» проведено фінансування на придбання матеріалів та актів виконаних робіт на проведення  капітального  ремонту  меморіалу «Слави», загальна сума виконання робіт склала 497566,33 грн. За пропозиціями Кремінської міської ради з обласного дорожнього фонду виділено кошти у сумі 535,265  тис.грн., за рахунок яких  проведено роботи по капітальному ремонту внутрішньо квартальних доріг кварталу Побєди м.Кремінна  та асфальтобетонного покриття по вул.Леніна від буд.№26 до буд.№60.  У 2012 році було за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та утримання автодоріг комунальної власності було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Октябрська та вул.Полнова на загальну суму 332,032 тис. грн. 
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Ст.. 28 п.6
Об’єднання на договірних засадах  коштів відповідного  місцевого бюджету  та інших місцевих бюджетів  для виконання спільних   проектів або для спільного фінансування  комунальних підприємств  , установ  та організацій  , інших питань  , що стосується  спільних інтересів   територіальних громад

Проведено збір коштів від підприємств, установ, організацій та мешканців міста на облаштування території дитячого парку. 
Залучено кошти обласної ради за участю громадської організації «Наша громада» на придбання насосного обладнання для відновлення роботи фонтанів у сквері Слави.
Делеговані повноваження  ст. 28 б
18.
Ст.28 п. 1
Здійснення відповідно до закону  контролю за дотриманням  забов»язань  щодо платежів  до міського бюджету  на підприємствах  і в організаціях  незалежно від форм власності 
За 12 місяців 2012 року  до  міського бюджету  з  загального фонду  надійшло 5719009,84 грн. при уточненому плані 5325482,87 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  107,4 %.
За 9 місяців  2011 року  було отримано доходу в сумі  4559552,14 грн.,  Проти минулого 2011 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 25,4 %, або  на 1159457,70 грн.
 Проти минулого року зросли надходження:
- податку з доходів фізичних осіб на 797383,45 грн., або на 29,2 %;
- державного мита  менше на – 112351,33 грн., або на 74,4%;
		- плати за землю більше  на 75505 грн., або на 6%
               - фіксованого сільськогосподарського  податку зменшився  на 1980,41 грн., або на 31,2 %;
- збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення та                        користування земельними ділянками лісового фонду  збільшилось   на  181295,30 грн., або на 123 %.
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Ст.. 28 п.2
Здійснення  відповідно до  закону  контролю  за дотриманням  цін та тарифів 
За звітний період було розглянуто та прийнято рішення виконавчого комітету:
- № 419 від 27.12.2011 «Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Кремінським ВУ ВКГ».
- № 416 від 27.12.2011 «Про затвердження переліку та вартості послуг по утриманню будинків та прибудинкової території м. Кремінна».
- № 36 від 03.02.2012 «Про коригування переліку і вартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територійм. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 37 від 03.02.2012 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 41 від 03.02.2012 «Про коригування тарифів на теплову енергію, що надається ПП «Експементальний Тепло-Гермес»;
- № 47 від 13.02.2012 «Про затвердження переліку і вартості послуг з утримання будинків та прибудинкових територій м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс» для підприємств, організацій та установ незалежно від їх форм власності»;
- № 142 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції на здійснення контролю за проведенням робіт з відключення квартир від центрального опалення і оформлення документів для населення»
- № 143 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції вартості послуг з перевірки, технічного обслуговування димових та вентиляційних каналів і оформлення документів для підприємців і організацій»;
- № 144 від 27.04.2012 «Про затвердження калькуляції транспортно-заготівельних витрат до послуг, що надаються населенню та суб’єктам господарювання КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 163 від 31.05.2012 «Про погодження розрахунку ціни на послуги та оренду торгових місць на виробничій ділянці «Вечірній ринок» КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 164 від 31.05.2012 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових і рідких відходів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 165 від 31.05.2012 «Про встановлення вартості ритуальних послуг відповідно до необхідного мінімального переліку окремих їх видів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 166 від 31.05.2012 «Про встановлення тарифів на транспортні послуги, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 197 від 04.07.2012 «Про затвердження калькуляції вартості послуг з оформлення документів на право власності на квартири (будинки) м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
- № 206 від 04.07.2012 «Про затвердження переліку і вартості послуг з утримання будинків малоповерхової забудови м. Кремінна, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
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Ст.28 п.3
Сприяння  здійсненню  інвестиційної діяльності  на відповідній території 
З метою залучення інвесторів Кремінською міською радою надавалася інформація до управління економіки райдержадміністраці щодо вільних земельних ділянок  та  приміщень під розміщення виробництва та здійснення іншої комерційної діяльності.
Повноваження щодо управління комунальною власністю, ст. 29
21.
Ст.29 п.1
Управління в межах  . визначених радою , майном , що належать до  комунальної власності  відповідних територіальних громад 
У 2012 році проведена інвентаризація комунального майна територіальної громади, перелік майна затверджено рішенням сесії Кремінської міської ради від 06.06.2012   № 26/8.
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Ст.29 п.2
Встановлення порядку  та здійснення контролю за використанням прибутків  підприємств установ  та організацій комунальної власності  відповідних територіальних громад 
За  підсумками роботи протягом 9 місяців 2012 року підприємства мають наступні показники:
Кремінське ВУВКГ:
Виробничий план  підприємства виконано на: 
	послуги з централізованого водопостачання – 73,2%

послуги з централізованого водовідведення – 84,0%       
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року підприємством збільшено кількість абонентів в цілому на 329 одиниць, а саме  збільшено кількість споживачів по І групі (населення ) на 329 і по ІІІ групі (підприємства) на 11 абонентів, а зменшено кількість обслуговуваних абонентів по ІІ групі (бюджетні установи та організації)  на 11 абонентів. Недовиконання виробничого плану було зумовлено перемерзанням водоводів у зимовий період .
За 11 місяців 2012 року проведено робіт по капітальному ремонту водопровідних та каналізаційних мереж на 368% більше ніж за аналогічний період минулого року.
Собівартість послуг з водопостачання та водовідведення за підсумками  роботи підприємства за 9 місяців складає  за 1 м3 відповідно 6,76грн. та 6,24 грн.
Фінансовий результат роботи підприємства за підсумками 9 місяців – збиток  974,0 тис.грн., в аналогічному періоді 2011 року збитки по підприємству складали 1490,0 тис.грн., тобто збитки зменшено на 516,0  тис.грн.

КП «Кремінна-Комунсервіс»
Виробничий план підприємства виконано в повному обсязі.
За 11місяців  поточного року підприємством виконувалися  роботи по капітальному ремонту покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду, прибирання при домової території та благоустрій міста, капремонт мереж зовнішнього освітлення, ліквідація стихійних звалищ, ритуальні послуги та інше.   
Фінансовий результат роботи підприємства це  збиток у сумі 5,0 тис.грн.. Дана ситуація склалася через затримку в органах державного казначейства фінансування оплати за виконані підприємством роботи.  
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Ст.29 п.3
Заслухування  звітів про  роботу  керівників підприємств , установ , організацій  комунальної власності  відповідних  територіальних громад
Звіти керівників комунальних підприємств щодо виробничої діяльності та фінансового стану розглядаються на пленарних засіданнях сесії міської ради щоквартально з прийняттям відповідних рішень. Протягом 2012 року змінено керівника Кремінського ВУВКГ та керівника КП «Кремінна-Комунсервіс»
24.
Ст.29 п.4
Підготовка та винесення  на розгляд ради  пропозицій щодо  порядку та умов  відчуження  комунального майна  , проектів місцевих програм  приватизації та  переліку  об’єктів комунальної власності  , які не підлягають  приватизації  , організація цих програм  , підготовка та внесення  на розгляд ради  пропозицій  щодо визначення   сфер   господарчої діяльності  та переліку об’єктів  , які можуть надаватися в концесію , подання раді звітів  про хід  та  результати  відчуження  комунального майна .
Відчуження комунального майна протягом звітного періоду здійснювалося за рішеннями сесії міської ради. Протягом 2012 року проведено аукціони з продажу наступного комунального майна :
	нежитлове приміщення електрощитової кімнати в буд.№5 по пров.Октябрському;

- нежитлова будівля з господарськими будівлями і спорудами за адресою пл..Кооперативна,7
Делеговані повноваження  ст.29 б
25
Ст.29 б

Погодження  в установленому порядку  кандидатур  для призначення  на посаду керівників  підприємств , установ  , розташованих  на відповідній території , які перебувають у державній  власності 
На протязі звітного періоду міською радою не погоджувалися кандидатури   для призначення на посади   керівників  підприємств , установ  , розташованих  на відповідній території , які перебувають у державній  власності.
Повноваження   в   галузі   житлово-комунального  господарства, побутового,     торговельного 
                  обслуговування,    громадського      харчування,  транспорту і зв'язку , ст. 30
26
Ст.. 30, п. 1
управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;
Протягом звітного періоду було прийнято наступні рішення, що стосуються управління майном громади: № 22/8 від 22.02.2012р. «Про передачу майна територіальної громади на баланс Кремінської міської ради»,  , № 23/7 від 28.03.2012р. «Щодо підсумків інвентаризації житлового фонду», № 26/7 від 06.06.2012р.  «Про прийняття у комунальну власність Кремінської територіальної громади автодоріг та передачу їх до оперативного управління», № 26/8  від 06.06.2012р. «Про затвердження Переліку комунального майна Кремінської територіальної громади» , №26/12 від 06.06.2012р. «Про передачу житлового фонду малоповерхової забудови баланс КП «Кремінна – Комунсервіс», № 26/13 від 06.06.2012р.  «Про списання нерухомого майна – зруйнованого житлового фонду», № 26/53 від 06.06.2012р. «Про передачу на баланс екскаватора на відповідальне зберігання Кремінському ВУ ВКГ».               

На забеспечення належного утримання комунального майна з бюджету міської ради було виділено: на проведення:
-  капітальних  ремонтів водопровідних та каналізаційних мереж – 372,0 тис. грн., в т.ч. на вулицях: вул. 30-те Січня, вул.Кооперативна, вул.Озерна, вул.Дражевського, вул.Пісчана, вул.Артема, Октябрська, вул..Шевченко,  пров. Красноармійський, каналізаційний колектор на поля фільтрації по пров.Садовий та під залізничним полотном,   Роботи по вуличним водоводам було проведено за дольовою участю мешканців. 
Кремінським ВУВКГ протягом звітного періоду усунено 183 пориви на водопровідних мережах, проведено очистку 19 водопровідних та 395 каналізаційних колодязів, усунено 151 затор на каналізаційних мережах; 
	капітальних ремонтів в дошкільних навчальних закладах – 167,87 тис. грн., а саме: кап. ремонту шиферної покрівлі  ДНЗ «Берізка», капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
	капітальні ремонти в  закладах культури – 172,585 тис.грн., а саме:  реконструкція системи опалення БК  «Кремінна» та  реконструкція опалення  клубу Червона Діброва;
	капітальні ремонти та реконструкція об’єктів архітектури – 526,707 тис.грн., а саме: капітальний ремонт меморіалу «Слави» та  капітальний ремонт пам’ятника Загиблим шахтарям,  в тому числі цільові спонсорські внески  - 500,0 тис.грн.

За рахунок коштів обласного дорожнього фонду у сумі 535,265  тис.грн.  проведено роботи по капітальному ремонту внутрішньо квартальних доріг кварталу Побєди м.Кремінна  та асфальтобетонного покриття по вул.Леніна від буд.№26 до буд.№60,  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та утримання автодоріг комунальної власності було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Октябрська та вул.Полнова на загальну суму 332,032 тис. грн. На поточний ремонт автомобільних доріг було витрачено кошти міського бюджету та кошти субвенції у сумі 119,593 тис.грн. 
Роботи з грейдерування ґрунтових доріг комунальної власності виконувалися силами філії «Кремінський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор». На виконання даних робіт з міського бюджету було витрачено кошти у сумі  4,291 тис. грн.

27
Ст. 30 п. 2
Облік  громадян , які відповідно до законодавства  потребують поліпшення  житлових умов  , розподіл та надання  відповідно до законодавства житла , що належить до комунальної власності , вирішення питань  щодо використання  нежилих приміщень, будинків та споруд  , що належать до комунальної власності .
На даний момент  в м. Кремінна проживають громадяни, які потребують поліпшення житлових умов безоплатно або за доступну плату.
Станом на 01.11.2012 року. в черзі на отримання житла перебуває:
всього 731 громадян, в тому числі на позачерговій 105 громадян, першочерговій  188 громадян.  До складу черги входять молоді спеціалісти, діти-сироти, чорнобильці (учасники ЧАЕС) та воїни-інтернаціоналісти
При виконкомі  Кремінської міської ради працює житлова комісія, на якій  розгядаються питання  постановки на облік, виключення з нього, а також  надання  квартир на відповідальне  збереження. Всього на засіданні житлової комісії при виконкомі міської ради на протязі 2012 року було прийнято 12  рішень, 5 громадян поставлено на облік , у зв’язку з проведенням інвентаризації   квартирної черги  знято з обліку згідно ст. 40 Житлового кодексу України 21 особа. Також  підготовлено до введення у загальнодержавний реєстр 20 заяв громадян, готується до зняття з квартирної черги згідно ст. 40  Житлового кодексу  України 584 справи.

28
Ст.. 30 п. 3
сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об'єднань;
Протягом року  за зверненнями громадян було надано 32  клопотання на отримання пільгового кредиту за програмою «Власний дім».
На засіданням виконавчого комітету розглянуто та прийнято 47 рішень про затвердження проектно-кошторисних документацій на проведення капітальних ремонтів.
За дольовою участю мешканців багатоповерхових будинків проведено капітальні ремонти  житлового фонду, а саме:
- капітальний ремонт покрівлі за адресою:  вул. Тітова, 12; вул. Шевченко,10; пл..Красна,1; пров.Октябрьський,4 ; пров.Інтернаціональний,63; вул..Карла Лібкнехта,10; просп.Леніна,10;
	капітальний ремонт конструктивних елементів під’їзду по вул. Шевченко,10 ;
	капітальний ремонт отмостки та цоколя вул..Побєди,4;
	капітальний ремонт системи каналізації і водопостачання житлових будинків по вул. Побєди, 3; вул. Шевченко, 29 ;
	    капітальний ремонт системи теплопостачання  вул. Побєди, 3; вул. Титова,7;  

На ці цілі з  бюджету міської ради було витрачено  149,026 тис. грн. 
Спеціалістами апарату виконкому міської ради розглянуто звернення громадян з наступних питань:
	проведення ремонту покрівель багатоповерхового житлового фонду – 41 

відновлення зовнішнього  освітлення – 14
водопостачання та проведення  ремонту на водопровідних мережах – 109
У 2012 році було проведено 9 (дев’ять) засідань комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж центрального опалення та гарячого водопостачання (ЦО та ГВП). Розглянуто та надано дозвіл на відключення від мереж ЦО та ГВП 183 громадянам, затверджено акти на відключення квартир від внутрішньобудинкових мереж центрального опалення та гарячого водопостачання у кількості 186 громадянам.
Проводилася  робота з ініціативними групами щодо створення ОСББ за адресами вул.Титова,12 та вул.Шевченко,12; вул.Титова,1 та пл..Красна,6; пров.Октябрський,16.

29
Ст.. 30 п. 4
реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;
Протягом звітного періоду  реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів Кремінською міською радою не здійснювалася.
30
 Ст. 30 п. 5
забезпечення соціально-культурних закладів, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;
Виконкомом Кремінської міської ради в межах своїх повноважень проводиться оплата витрат за використання електроенергії, водопостачання та водовідведення  в дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) нашого міста та закладах культури. Два разу на рік клубні заклади міської громади забезпечується  постачанням кам’яного вугілля  для опалення.
З початку 2012 року по клубним закладам завезено 27 тон вугілля.   
 На оплату енергоресурсів по всім  4 закладам культури  витрачено 32750,08 грн., або 89,0% до уточненого плану (станом на 01.12.2012 року.)
На енергоресурси по дитячим садкам витрачено коштів у сумі 630695,06 грн., або 92,4% до уточненого плану.(станом на 01.12.2012р.)
Розроблено проект реконструкцій систем водопостачання ІІ етап надано в складі пропозицій на фінансування за рахунок державного бюджету та інвестиційних проектів.
Щомісячно проводиться робота по здійсненню контролю за якістю питної води, що надається споживачам Кремінського ВУВКГ та двічі на рік проводиться аналіз ґрунтових вод в районі полігону твердих побутових відходів. Останні висновки проведення аналізу – вода питна в межах норми.
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вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;
Рішення виконкому  від 31.05.2012 №164 «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових і рідких відходів, що надаються КП «Кремінна – Комунсервіс»;
За  звітний період на зазначені заходи з міського бюджету було виділено – 140,927 тис.грн.
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Ст.. 30 п. 7
організація благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;
У 2012 році за розпорядженням Кремінського міського голови було проведено 13,  під час яких були приведені у санітарний та естетичний стан центральні вулиці міста (прибрано від буряну пішохідні доріжки, побілено дерева та бордюри) наведено порядок на прибудинкових та закріплених територіях, дитячих майданчиках, скверах (вул. Інтернаціональна біля магазину «Слобода», клуб «Кремінна», площа Піонерська, парк Петровського, сквер «Слави»). Приведені у порядок братські могили, пам’ятники. Силами підприємств міста та ЖКГ у березні-квітні 2012 року виконані роботи по очищенню прибережної зони річок Красна та Родникова у районі мосту по вул. Тітова виконані роботи по вирубці сухих дерев та кущів на площі 2,5 га, ліквідовані стихійні сміттезвалища у поймі р. Красна та на території міста.
За 10 місяців  2012 року ліквідовано 48 сміттезвалищ загальним обємом 2376 куб. м.
З питань благоустрою та перевірки проводились рейди, графік проведення рейдів узгоджувався та затверджувався Кремінським міським головою.
Проведено рейдів спільно з працівниками РВ УМВС – 12;
	з працівниками СЕС – 9;

з працівниками КП «Кремінна-комунсервіс» - 18;
з працівниками райдержадміністрації – 4;
з комісією по благоустрою ї торгівлі – 9;
з працівниками ДАЇ – 4;
 В рамках проведення дня Довкілля та суботників і виконання «Програми охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» у 2012 році висаджено весною 102 дерева на суспільних заходах (дерева викопувалися на територіях ЛМТ та деяка кількість придбана КП «Кремінна-комунсервіс», приватними підприємцями та мешканцями приватного сектору. Восени висаджено приблизно 109 дерев (дитячий парк – 50; вул. Тітова, 1 – 9; вул. Побєди, 4 – 8; вул. Шевченко, 25 – 10; Дубова Роща, 14 – 3; пр-т Леніна, 15 – 2; вул. Пархоменко, 34 – 3; вул. Горького, 41 – 2; вул. Горького, 86 – 3).
Розглянуто звернень громадян з питань:
	благоустрою та санітарного стану території – 106

зрізу аварійних дерев – 70
безпритульних тварин – 10
За звітний період прийнято 40 рішень виконкому про надання дозволу на зріз аварійних дерев: надано дозволів на зріз 89 дерев, з них зрізано 71 дерево. 
На початку літнього періоду проведено обстеження дна річки Красна в районі мосту по вул..Титова та пляжної зони озера Підпісочне, організовано місця відпочинку із встановленням туалетів та кабінок для перевдягання.
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Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння  всіх форм  торгівлі .
     Виконком  Кремінської міської ради на своїх засіданнях розглядає питання та видає дозволи на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг, займається  проведенням  та організацією  виїзної торгівлі.   Всього на засіданнях  виконкому впродовж звітного періоду було прийнято 25  рішень, пов’язаних з наданням дозволів  на торгівельну діяльність. Приватними підприємцями нашого міста були отримані дозволи з різних  видів торгівельної діяльності. Отримуються узгодження  на режим та спеціалізацію  роботи торгових підприємств та фізичних осіб-підприємців. На протязі  всього року виконкомом міської ради для проведення  міських святкових заходів «Проводи зими», «День міста», «День незалежності» та ін. організовувалась виїзна торгівля на площі нашого міста
  Міська рада, на даний момент, не має можливості надати в оренду земельну ділянку для розміщення будівель ринкової інфраструктури в зв’язку з тим, що відповідно до ст.124 Земельного Кодексу України необхідно проведення земельних торгів.
  На даний час Кабінетом Міністрів України методика проведення земельних торгів не затверджена.  На місцевому рівні дана методика також не розроблялася та не затверджувалася  в зв’язку з тим, що ці заходи потребують значних витрат, які не були передбачені при формуванні бюджету міської ради.                  
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Встановлення  зручного  для населення  режиму роботи  підприємств  комунального господарства   , торгівлі , громадського харчування  , побутового обслуговування  що належать до комунальної власності  відповідних  територіальних громад .
Приватними підприємцями нашого міста були отримані дозволи з різних  видів торгівельної діяльності. Отримуються узгодження  на режим та спеціалізацію  роботи торгових підприємств та фізичних осіб-підприємців.
Оплата за спожиті комунальні послуги здійснюється всіма банківськими установами та абонвідділами комунальних підприємств міста.
35
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затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;
Протягом звітного періоду проведено 1 конкурс на перевезення пасажирів за маршрутом з-д Хімавтоматика-вул.Леніна.
36
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забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;
Для забезпечення  утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони законодавства на пленарному засіданні сесії міської ради 06.06.2012р. було прийнято рішення № 26/14 «Про затвердження положення про порядок надання ритуальних послуг на території міста Кремінна»;
Забезпечення та утримання в належному стані кладовищ проводиться силами КП «Кремінна-Комунсервіс».  
Кремінською міською радою проводилась робота щодо залучення коштів на реалізацію проекта будівництва міського кладовища у 2012 році у сумі 1906,0 тис.грн.
37
Ст. 30 п. 12
залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій, що не належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;
Укладено договорів з ПП Поляковим П. В. на здійснення автомобільних перевезень населення за маршрутом: вул. Леніна - завод «Хімавтоматика».
38
Ст. 30 п. 13
надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;
Протягом звітного періоду   дозволи на розміщення реклами не надавалися.
39
Ст..30 п.15
Затвердження схем санітарного очищення населених пунктів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів
Схему санітарного очищення м.Кремінна було затверджено в 2011 році. Щорічно виконкомом міської ради приймається рішення про погодження графіку вивозу ТПВ на території міста.
40
Ст. 30 п.16
Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів
Протягом 2012 року норми надання послуг з вивезення ТПВ не переглядалися.
Делеговані повноваження ст.30 б
41.
Ст. 30 б, 
п. 1
здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;
Проведено реорганізацію підприємств житлово-комунальної галузі, у зв’язку з чим було прийнято наступні рішення сесії міської ради: №22/35 від 22.02.2012р. «Про передачу майна комунального підприємства Кремінська ЖЕК № 1 на баланс Кремінської міської ради та передачі його на відповідальне збереження КП «Кремінна – Комунсервіс», № 23/5 від 28.03.2012р. «Про визначення переліку комунального майна Кремінської територіальної громади, яке підлягає відчуженню в рахунок погашення податкових боргів комунальних підприємств», № 23/6  від 28.03.2012р. «Про застосування положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом»,№ 28/26 «Про ліквідацію комунального підприємства Кремінська ЖЕК № 1»,№ 29/10 від 17.10.2012р.  «Про внесення змін до рішення сесії міської ради шостого скликання від 05.09.2012 № 28/26 «Про ліквідацію комунального підприємства Кремінська ЖЕК № 1». 

42
Ст..30 б 
п. 2
Здійснення контролю за належною експлуатацією, обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства,  торговельні і громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом , використання та утриманням інших об’єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними и здоровими умовами праці на цих підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства
Контроль  за належною експлуатацією, обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства здійснюється шляхом розгляду питань на засіданнях виконкому та сесії Кремінської міської ради.
Здійснення контролю за належними, безпечними и здоровими умовами праці на  підприємствах і об’єктах; прийняття рішень про скасування даного ними дозволу на експлуатацію об’єктів у разі порушення нормативно-правових актів з охорони праці, екологічних, санітарних правил, інших вимог законодавства належить до повноважень центральних органів виконавчої влади.
43
Ст. 30 б,
 п. 3
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів;
Розглянуто звернень щодо захисту прав споживачів з дотриманням санітарних норм температурного режиму 53 шт.
Прийнято рішення виконкому про перерахунок сплати за теплову енергію – 6 шт.
Розглянуто 7 звернень з питання  перепаду електроенергії в мережах, причини перепаду напруги усунено.
Розглянуто 51 звернення   від мешканців багатоповерхового житлового фонду щодо повернення переплачених коштів за послуги отримані від Кремінської ЖЕК № 1, питання залишені на додатковому контролі, так як їх остаточне вирішення залежить від ліквідаційної комісії.
44
Ст.. 30 б, 
п. 4
Встановлення за погодженням з власниками  зручного  для населення  режиму роботи  розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форми власності  
Приватними підприємцями нашого міста були отримані дозволи з різних  видів торгівельної діяльності. Отримуються узгодження  на режим та спеціалізацію  роботи торгових підприємств та фізичних осіб-підприємців.
45
Ст. 30 б, 
п. 5
Облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням
Протягом 2012 року проведено інвентаризацію житлового фонду Кремінської територіальної громади. За підсумками інвентаризації прийнято рішення сесії Кремінської міської ради від 06.06.2012р. №26/13 «Про списання нерухомого майна - зруйнованого житлового фонду». Списано  13  зруйнованих житлових будинків.
Проводиться робота щодо виявлення безгоспних будівель, які можуть бути пристосовані під житло, з метою прийняття їх до комунальної власності територіальної громади. 
46
Ст. 30 б, 
п. 6
Надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту безоплатного житла або за доступну для них плату
У 2012 році рішенням сесії Кремінської міської ради було надано статус «Соціальне житло» будинку № 1 по вул. Вокзальна. Оформлена домова книга, для надання допомоги соціально не захищеним громадянам при проведенні тимчасової реєстрації місця проживання. Проводиться робота щодо оформлення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будинку за рахунок коштів міського бюджету 2013 року.

47
Ст. 30 б, 
п. 7
Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих  на відповідній території, незалежно від форм власності.

При виконавчому комітеті міської ради діє житлова комісія, членами якої   
є представники профсоюзних комітетів медичних працівників, педагогічних працівників, Союзу  чорнобильців, ветеранів війни та воїнів-
інтернаціоналістів.
Станом на 01.12.2012  року в черзі на отримання житла перебуває:
Всього 731 громадян, в тому числі на позачерговій 105 громадян, першочерговій  188 громадян.  Склад черги: молоді спеціалісти, діти-сироти, чорнобильці (учасники ЧАЕС) та воїни-інтернаціоналісти
       Житлова комісія контролює квартирну чергу при профсоюзному комітеті медичних працівників. На засіданнях житлової комісії розглядаються питання постановки та зняття  з обліку громадян територіальної громади, надання житла на відповідальне збереження то що. До житлової комісії при виконкомі Кремінської міської ради не надходила інформація  про наявність квартирних черг на інших підприємствах м. Кремінна.
 В черзі, яка існує  при виконкомі Кремінської міської ради також оскладається із громадян, які працювали на підприємствах та які на даний час не існують.

48
Ст.. 30, п. 8
Видача ордерів на заселення житлової  площі в будинках державних та комунальних організацій
   Видача ордерів на заселення житлової площі в будинках державних та комунальних організацій  протягом 2012 року не здійснювалася.
49
Ст.. 30, п.9
Облік нежилих приміщень на відповідній території незалежно від форм власності, внесення пропозицій їх власникам щодо використання таких приміщень для задоволення потреб територіальної громади
Рішенням сесії Кремінської міської ради від 22.02.2012р. №  22/9 до комунальної власності Кремінської територіальної громади прийнято нерухоме майно, розташоване за адресою вул..Октябрська,73а.
50
Ст.. 30, п.12
Здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов
В 2012 році розпочато роботу щодо проведення інвентаризації документів, поданих громадянами міста, які потребують поліпшення житлових умов. За результатами першої черги проведення інвентаризації підготовлені пропозиції щодо включення  громадян міста, які потребують поліпшення житлових умов, до  єдиного державного реєстру.
Повноваження в галузі будівництва ст. 31
51
Ст..31

Власні повноваження в галузі будівництва
За рахунок коштів місцевого бюджету проведено роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів комунального господарства, соціально-культурного призначення, жилих будинків на загальну суму 733,574 тис.грн.
На пайових засадах проведено капітальний ремонт  меморіалу «Слави» (цільові спонсорські внески  - 500,0 тис.грн.)
За рахунок коштів обласного дорожнього фонду у сумі 535,265  тис.грн.  проведено роботи по капітальному ремонту внутрішньо квартальних доріг кварталу Побєди м.Кремінна  та асфальтобетонного покриття по вул.Леніна від буд.№26 до буд.№60,  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та утримання автодоріг комунальної власності було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Октябрська та вул.Полнова на загальну суму 332,032 тис. грн. На поточний ремонт автомобільних доріг було витрачено кошти міського бюджету та кошти субвенції у сумі 119,593 тис.грн. 
Кремінською міською радою до райдержадміністрації та облдержадміністрації  надані пропозиції щодо включення до цільових програм з реконструкції об’єктів :
- Заміна мереж електропостачання  до ВНС «Кремінська», 	загальна вартість  проекту становить 365,648 тис.грн.;
- Реконструкція мереж водопостачання», загальна вартість проекту  -  26 678,938 тис.грн.;
- виконання робіт з капітального ремонту дитячого дошкільного закладу «Журавушка» -  12 000,0 тис.грн.  
- реконструкція приміщення колишнього дитячого дошкільного закладу «Івушка» -  5000,0 тис.грн.
- Енергозбереження  в  будівлях дитячих дошкільних закладів (ДНЗ) шляхом утеплення стін, заміни вікон та вхідних дверей - 2536,0 тыс.грн. 
- будівництво та благоустрій кладовища м.Кремінна необхідно 1906.2 тис. грн.
- Капітальний ремонт автодоріг коммунальної власності територіальної громади з твердим покриттям  - 6360,0 тис.грн.
- проведення капітального ремонту покриття міжквартальних доріг необхідно - 900 тис. грн.
- Будівництво  Будинку мистецтв, загальний кошторис за попередніми розрахунками складає  40000тис. грн.  
- проведення капітальних ремонтів шиферної покрівлі  у багатоповерхових житлових будинках комунальної власності -  810 тис. грн.  

Повноваження у сфері  освіти , охорони здоров’я, культури, фізкультури  і спорту ст. 32
52
  Ст. 32., п.  1

Управління закладами освіти, культури, організація їх матеріально- технічного та фінансового забезпечення.
 Дошкільні навчальні  заклади (ДНЗ)
На утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів міста з міського бюджету за 11 місяців 2012 року  було витрачено 4 882 251,04 грн., або 94,5% до уточненого плану загального фонду:
	придбано холодильник та електром’ясорубки  для ДНЗ « Ластівка» на суму 5941,00 грн.

-         на  капітальний ремонт шафи розподільної  по ДНЗ « Катруся» витрачено 6870,83 грн.
-        придбано електричний водонагрівальний бак для ДНЗ « Зіронька»» витрачено 1500,00  грн.
-             придбано газовий котел та пральна машина для ДНЗ « Малятко» на суму 19448 грн.
            -            на капітальний ремонт покрівлі ДНЗ «Берізка» витрачено 154 621,00грн., придбано електром’ясорубку на суму 1415,00 грн.

 	На заробітну плату працівникам ДНЗ використано 2 721 907,58 грн., що становить 55,8% до загальних витрат дошкільних закладів.
	На харчування дітей витрачено з міського бюджету загального фонду 435 943,28 грн., або 8,9% від загальних витрат.
	На енергоресурси по дитячим садкам витрачено коштів у сумі  630 695,06 грн., або 92,4% до уточненого плану.
                                                        Клуби
           Виконком  Кремінської міської ради виділяє кошти на проведення заходів, присвячених ювілеям, професійним святам, а також на проведення міських заходів згідно плану роботи клубів, який надається до Кремінської міської ради керівниками цих закладів.    
          На утримання 4-х  клубів за 11 місяців 2012 року  з міського бюджету було  витрачено: всього – 401 957,99 грн., в тому числі:
	на заробітну плату 271 001,03 грн., або 67,4% до загальних витрат;

на енергоресурси 32  750,08 грн., або 89,0% до уточненого плану;
також були виділено та використано кошти на проведення свят, а саме День Перемоги на суму – 900,0 грн.;
            -    на придбання музичного обладнання для клубу «Кремінна» на суму 36 000 грн.;
            -    на придбання котлів для клубу Ч.Діброва на суму 20537,00 грн.;
            -    проведено реконструкцію опалення в клубі «Кремінна» на  суму 152048,00 грн. 

53
Ст. 32., п. 2
Забезпечення  здобуття  неповнолітніми  загальної середньої освіти  , створення умов  для виховання дітей , молоді  їх здібностей , трудового навчання  професійної орієнтації  , продуктивної праці учнів  , сприяння діяльності  дошкільних та  навчально-виховних закладів  , дитячих модожіжних  та науково просвітницьких
                 В місті добре розвинені два сектори освіти - дошкільне виховання та середня освіта.
Робота дошкільних установ спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини, дбайливого ставлення до свого здоров'я, а також формування тісного взаємозв'язку дитсадка і родини, вивчення особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. З метою виконання цих завдань у дошкільних установах протягом навчального року проводилися систематичні заняття з дітьми, виховна робота, ранки, розваги, покази ранкових вистав, дні здоров'я, різні спортивні змагання, батьківські збори.
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Ст. 32., п. 7
Створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традіційної народної творчості, національно- культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел.
        З метою створення сприятливих умов щодо збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів, виконкомом Кремінської міської ради та відділом культури і туризму райдержадміністрації постійно проводиться певна робота. Найбільш поширеним видом декоративно - прикладного мистецтва в нашому регіоні є традиційна вишивка. Яскравими представниками цього виду мистецтва у м. Кремінна є: Вовк Надія Максимівна /народна майстриня Луганщини/, Рогач Людмила Семенівна /народна майстриня Луганщини/, Кравченко Мирослава Василівна /народна майстриня Луганщини/, в с. Житлівка - Пєтухова Людмила Іванівна /народна майстриня Луганщини/, в с. Стара Краснянка - Гарькава Лариса Олексіївна /народна майстриня Луганщини/, в с. Червона Діброва - Кедич Зоя Антонівна та багато інших. Ведеться робота по виявленню майстрів та залученню зацікавлених, особливо молоді, постійно проводяться майстер – класи. Майстри гідно представляють Кремінщину на виставках різного рівня. Художньою обробкою металу займається Літвін Геннадій Петрович          (м. Кремінна). Майстер виготовляє високохудожні вироби з металу, його роботи неодноразово експонувалися у районному краєзнавчому музеї, Літвін Г.П. є постійним учасником виставок різних рівнів. 
У Кремінському краєзнавчому музеї проходять виставки робіт народного майстра Луганщини з різьблення по дереву Олександра Башуна, майстрів з різьблення по дереву Шаповалова Володимира, Об’єдкова Олександра (м. Кремінна), робіт майстра з лозоплетіння Головненка Віктора Дмитровича. Великої уваги заслуговують роботи фотохудожника Євгена Солдатенкова, румунське мереживо Ольги Чорнобай займало призові місця на виставках різних рівнів. Керамічні вироби майстерні Андрія Сичака користуються попитом серед населення. Для повноцінної роботи майстрів декоративно - прикладного мистецтва - на базі ЦСССДМ працює творче об’єднання “Скарбниця талантів”, яке об’єднало майстрів декоративно – прикладного мистецтва нашого міста та всього району, на даний час клуб налічує близько70 майстрів. Майстри декоративно – прикладного мистецтва постійно беруть активну участь у міських, районних та обласних культурно-мистецьких заходах. Роботи майстрів неодноразово експонувалися на виставках у м. Києві.
У школах, бібліотеках та клубах Кремінської територіальної громади регулярно проводяться тематичні книжкові виставки, виставки місцевих майстрів декоративно – прикладного мистецтва, проводяться заходи щодо відродження видів народних художніх промислів. Так у с. Червона Діброва - Кедич Зоя Антонівна навчає молодь вишивати у національних традиціях, Рогач Людмила Семенівна (м. Кремінна) займається з молоддю вишивкою бісером, Авчинникова Олена Володимирівна (м. Кремінна) викладає орігамі.
  При дитячій бібліотеці та районному краєзнавчому музеї діють постійні експозиційні розділи, присвячені традиціям народного мистецтва та народним промислам, які представлені в нашому районі. Створено районний реєстр майстрів народного мистецтва та народних художніх промислів. Найкращі представники нашої територіальної громади гідно представляють свої твори на різних виставках та культурно - мистецьких заходах. Так у 2012 році майстри об’єднання взяли участь у виставках: *народної творчості «Весна идёт», яка відбулася у м.Рубіжне; *до престольного дня Свято-Вознесенського храму м.Александрівськ і були нагороджені грамотою від Митрополита Луганського та Алчевського; *обласному фестивалі-конкурсі «Луганщина – світанок України-2012»; *IX Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної творчості аматорських колективів та виконавців «Слобожанський Спас-2012» і були нагороджені дипломом та подарунком за високу творчу майстерність, плідну роботу по пропаганді образотворчого та народно-прикладного мистецтва; *V Міжнародному фестивалі козачої культури «Любо». Протягом літа майстри влаштовували пересувні виставки на проспекті. Творче об’єднання успішно співпрацює з міським музеєм м.Рубіжне, у 2012 році пройшли виставки майстрів бісероплетіння О.Ткаченко, С.Волкової, Н.Градіщук, Є.Дегтяренко, народного майстра Луганщини з різьблення по дереву Олександра Башуна, румунське мереживо Ольги Чорнобай. 
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Ст. 32., п. 8 






Ст. 32., п. 9
Сприяння роботі творчих спілок, які діють у сфері культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю.

Створення умов  для занять  фізичною культурою  і спортом  за місцем проживання населення  в місцях масового відпочинку
       Протягом 2012 року виконкомом  Кремінської міської ради здійснювались заходи щодо  пропаганди здорового способу життя, залучення дітей та дорослого населення до занять фізичною культурою та спортом  Вихованці міської ДЮСШ приймають активну участь в складі міських збірних команд з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, в змаганнях обласного рівня, проводять матчеві зустрічі з командами ДЮСШ  Кремінського району. 
Серед дорослого населення  проводяться міські змагання по таким видам спорту: футбол, міні-футбол, волейбол, баскетбол, шахи, шашки, мотокроси. Щорічно проводяться спортивні змагання з нагоди: Дня Перемоги, Дня молоді, Дня незалежності України, Дня міста, Дня фізичної культури та спорту.
 На даний момент на території Кремінської міської  громади встановлені дитячо-спортивні та спортивно-ігрові площадки які були передані Луганською облдержадміністрацією та дві дитячо-спортивні площадки, які придбані та встановлені за кошти  міської ради.
За  ініціативи  Кремінської міської  ради на протязі  2012 року  в м. Кремінна було організовано та проведено:
різдвяний турнір з міні-футболу для дітей ЗОШ міста 
Чемпіонат міста з міні-футболу серед комунальних підприємств та організацій
Чемпіонат міста з волейболу серед комунальних підприємств та організацій 
Особистий та командний Чемпіонат міста з настільного тенісу серед комунальних підприємств та організацій 
Відкритий Чемпіонат міста з настільного тенісу серед ветеранів
Відкритий Чемпіонат міста з мотокросу, присвяченому пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, загиблих в Афганістані.
            За підтримки Кремінської міської ради було проведено:
          -    районні сільські спортивні ігри; 
          -    фінальні змагання спартакіади державних службовців.     
Делеговані повноваження  ст. 32 б
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Ст. 32 б, п. 7
Організація роботи щодо  запобігання бездоглядності неповнолітніх
  
   На виконання Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року виконкомом міської ради була розроблена та затверджена «Комплексна програма профілактики злочинності в м. Кремінна на 2011-2015 роки». Метою цієї програми є поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби зі  злочинністью, підвищення рівня правоохоронної діяльності при взаємодії органів місцевого самоврядування з міліцією та активній підтримці зі сторони громадськості.
Кремінською міською радою разом  з Службою у справах дітей Кремінської РДА та працівниками  Кремінського РВ УМВС проводять перевірки дотримання рішення Кремінської районної ради від 15.10. 2010р.№48/5 «Про заборону перебування  у нічний час після 22.00 у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубах, розважальних закладах, на вулицях та в інших громадських місцях, дітей віком до 16 років», рішення Кремінської районної ради від 15.10.2010 р. № 48/6 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в магазинах та ларьках розташованих на території Кремінського району у нічний час з 22-00 години до7-00 години. 
Виконкомом міської ради разом з Кремінським РЦСССДМ, КУ КРТМО, відділом освіти Кремінської РДА, Кремінським РВ УМВС, громадськими організаціями постійно проводиться  робота по удосконаленню механізму межвідомчого співробітництва у сфері протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформації та досвідом роботи, проводяться спільні заходи, спрямовані на виявлення масштабів поширення наркоманії та наркозлочинності серед різних верств населення, насамперед, серед дітей та молоді.
Разом з Кремінським РЦСССДМ, Кремінським РВ УМВС, здійснюються профілактичні заходи щодо виявлення та вилучення з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з транспорту, громадських місць, дітей, які бродяжать та жебракують Вживаються дієві заходи з виявлення неблагополучних сімей та умов проживання в них неповнолітніх. За неналежне виховання, навчання та розвиток неповнолітніх дітей до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП притягнуто 19 батьків .
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Ст. 32 б, п. 8
Вирішення  відповідно до законодавства  питань про повне  державне утримання  дітей сиріт і дітей які  залишилися  без піклування батьків  , у школах інтернатах  , дитячих будинках  у т ому числі сімейного типу , професійно- технічних закладах  освіти та утримання  за рахунок держави  осіб які мають вади  у фізичному та розумовому  розвитку та не можуть  навчатися  в масових навчальних закладах , про надання громадянам  пільг на утримання дітей .
Станом на 01.11. 2012 р. в місті налічується 141 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Із них (38 дітей) це діти – сироти, (103 дитини) - діти, позбавлені батьківського піклування. Саме за рахунок останньої категорії і не зменшується  показник сирітства. 78 дітей перебуває під опікою фізичних осіб, 11 дітей знайшли свій притулок  в прийомних сім’ях, дві в дитячому будинку сімейного типу, решта - 51 дитина знаходиться  під опікою державних дитячих закладів.
В дитячих садках  Кремінської міської ради на протязі всього 2012 року від батьківської плати за перебування дітей  було звільнено 27 дитини-пільговики:  6 чоловік - батьки, яких звільнили від батьківської плати за харчування; 3 дитини з сімей, які потерпілі від наслідків аварії на Чернобильській АЕС; 3 дитини – з малозабезпечених сімей, 21 чоловік,  діти з багатодітних сімей.
   	 З метою створення сприятливих умов для організації та проведення дитячого оздоровлення, надання оздоровчих послуг дітям, які потребують особливої уваги та підтримки, Кремінською міською радою було розроблено програму оздоровлення та відпочинку дітей м. Кремінна на 2012 рік «Кремінське літо»
  	 Для забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій шляхом направлення їх на відпочинок, виконкомом Кремінської міської ради були придбані   путівки до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) – 4 дитини та до ПЗОВ «Мрія» - 5 дітей. 
У 2012 році з бюджету Кремінської міської ради було виділено  на оздоровлення дітей у літній період – 26,00 тис. грн. 
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Ст. 32 б., 
п. 10.
Забезпечення охорони пам’яток  історії та культури, збереження та використання культурного надбання.
     З метою збереження історичної спадщини  Кремінської територіальної громади, підтримки її в належному стані, рішенням  виконкому від 06.04. 2006 р. за  № 197 пам’ятники історії та куль тури були закріплені за підприємствами та організаціями нашого міста. Всього в перечень внесено 19  пам’яток  історії та культи.  Кожного року проводиться інвентаризація та облік  існуючих пам’ятників, силами  організацій та підприємств нашого міста проводяться  ремонті роботи, фарбування, то що. Контроль за виконанням  даного рішення покладений на  заст. міського голови  Потапова В.І. 
Повноваження  у сфері  регулювання  земельних відносин  та охорони навколишнього  природного середовища ст.33
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ст.33 п.1
Підготовка і внесення на розгляд ради пропозиції щодо встановлення ставки земельного податку , розмірів плати за користування природними ресурсами , вилучення (викуп), а також надання під забудову  та інших потреб  земель що перебувають  у власності термальних громад , визначення в установленному порядку  розмірів відшкодувань  підприємствами  , уст ановами  та організаціями  за забруднення довкілля  та інші екологічні збитки , встановлення платежів  за користування  комунальними  та санітарними  мережами  відповідних населених пунктів 

За рік здійснення повноважень місцевою радою 6 скликання було винесено рішення щодо встановлення ставки земельного податку в розмірі - 0,26 грн. за 1 кв.м. з розміром диференціації середньої ставки – 3

62
ст.33 п.2
Підготовка і внесення на розгляд ради пропозиції щодо вилучення (викупу) земельних ділянок
За рік здійснення повноважень місцевою радою 6 скликання не виносилися на розгляд ради пропозиції щодо вилучення (викупу) земельних ділянок для будь яких потреб у землевласників та землекористувачів
63
 ст.33 п.3
Підготовка і внесення на розгляд ради пропозиції щодо надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у власності територіальних громад
За рік здійснення повноважень місцевою радою 6 скликання було підготовлено та винесено на розгляд ради наступних пропозицій:
	17 рішень про надання згоди на складання проектів відведення земельних ділянок із них:
	11 рішень під житлову забудову та під гараж;

1 рішень для сільсько-господарського використання;
4 рішення для комерційних цілей;
1 рішення для обслуговування трансформаторної підстанції;
	12 рішень про затвердження проектів відведення земельних ділянок та надання їх в приватну власність або в оренду, із них:
	5 земельних ділянки під житлову забудову та під гараж;
1 земельних ділянки для комерційних цілей;
5 земельна ділянка для сільськогосподарського використання;
1 рішення для обслуговування трансформаторної підстанції;
64 
ст.33 п.4.
Справляння плати за землю
Відділом ведеться контроль за справляння плати за землю. Плата за землю (оренда) станом на 31.10.2012 надійшла до бюджету міста у сумі 1212944,49 грн. при уточненому плані надходжень 1298017,00 грн., процент виконання плану склав 93,45 %. За 10 місяців 2012  року надійшла плата за землю у сумі 1503633,46 грн. Проти  минулого року надходження зросли на 100455,16 грн.
 Кількість орендарів 377, діючих договорів оренди – 442, середня ставка орендної плати – 0,381 грн. Прийнятий новий Порядок розрахунку орендної плати за землю в межах населених пунктів Кремінської міської ради у 2011 році (рішення Кремінської міської ради від 26.10.2011р.№15/9).

Делеговані повноваження ст. 33 б
65
ст.33 б п.1
Здійснення контролю за додержанням земельного законодавства та природоохоронного законодавства  , використання та охороною  земель , природних ресурсів  загальнодержавного та  місцевого значення 
Відділом постійно здійснюється контроль за додержанням земельного законодавства, а саме:
	перевіряється землевпорядна документація, яка надходить до міської ради на розгляд та затвердження;

ведеться контроль щодо цільового використання земельних ділянок;
складаються проекти рішень відповідно до земельного законодавства України;
розглядаються межові суперечки відповідно до земельного законодавства;
ведеться контроль за поновленням права користування (оренди) земельними ділянками;
своєчасний та якісний розгляд звернень органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій.
 За рахунок коштів міського  фонду охорони природоохоронного навколишнього середовища у 
2012 році було виконано робіти на суму 100738,89 грн. у тому числі:
-1997,78 грн. на  очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин; 
- 60921,61 грн. на  очищення та вивіз сміття від утворення стихійних звалищ;
 - 37819,50 грн. зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей. 
66
ст.33 б п.2
Реєстрація суб'єктів права власності на землю; реєстрація права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею
Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (обтяжень)» державною реєстрацією суб'єктів права власності, права користування землею і договорів на оренду землі; видача документів, що посвідчують право власності і право користування землею на землю займається відділ Держкомзему у Кремінському районі
67
ст.33 б п.3
Координація діяльності місцевих органів  земельних ресурсів

 Повноваження райдержадміністрації
68
ст.33 б п.4
Погодження питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення
Протягом 2012 року  дозволи на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного значення не надавалися. 
69
ст.33 б п.5
Вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом
За 2012 рік здійснення повноважень місцевою радою 6 скликання до міської ради надійшло 11 звернень громадян по земельним спорам, із них 11 вирішено у законодавчому порядку.
70
ст.33 б п.6
Вжиття  необхідних заходів  щодо ліквідації   наслідків  надзвичайних ситуацій  відповідно до закону  , інформування про них населення  , залучення в установленному порядку  , до цих робіт підприємств , установ  та організацій а також населення .
Протягом 2012 року для попередження надзвичайних ситуацій виконкомом міської ради було розглянуто та прийнято наступні рішення:
- №74 від 22.03.2012р. « Про підготовку до весняного паводку 2012р.»;
- № 89 від 12.04.2012р. «Про організацію роботи з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території Кремінської міської ради»;
- № 365 від 28.11.2012р. «Про попередження виникнення НС в осінньо-зимовий період 2012-2013р»
Для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій у 2012 році було використано паливно-мастильні матеріали на загальну суму 7,0 тис.грн. з резервного фонду міського бюджету.
71
ст.33 б п.7
Визначення території  для розміщення відходів  відповідно до законодавства 
Визначення території  для розміщення відходів  відповідно до законодавства протягом 2012 року не приймалися
72
ст.33 б п.8
Підготовка висновків щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок, що проводиться органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
Протягом 2012 року висновки щодо надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок не надавалися
73
ст.33 б п.9
Організація і здійснення землеустрою, погодження  проектів землеустрою
У 2012 році на 26 сесії Кремінської міської ради прийнято рішення щодо погодження проекту землеустрою зі встановлення межі міста Кремінна Кремінського  району Луганської області.
74
ст.33 б п.10
Здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою
Постійно ведеться контроль за впровадженням заходів, передбачених документацією із землеустрою, а саме:
 підготовка проектів рішень щодо проведення робіт із  землеустрою;
за обмеженнями у використанні земельних ділянок, які передаються у власність чи користування;
за раціональним використанням та охороною земель;
за використанням земельної ділянки відповідно до цільового призначення.
75
ст.33 б п.12
Здійснення контролю  за додержанням юридичними та фізичними особами  вимог у сфері поводження з з побутовими та  виробничими відходами  та розгляд справ  про адміністративні правопорушення  або передача їх  матеріалів  на розгляд інших державних органів відходами 
Протягом 2012 року виконавчим комітетом Кремінської міської ради розглядалися питання надання дозволу на поводження з відходами. За підсумками розгляду було прийнято 12 рішень про надання підприємствам та організаціям дозволу на поводження з відходами.
На засіданнях адміністративної комісії було розглянуто 10 справ за ст.152 «Порушення правил благоустрою», пов’язаних з порушенням законодавство щодо поводження з побутовими відходами.
Повноваження  у сфері  соціального захисту населення  ст.34
76
Ст..34 п.1
встановлення  за  рахунок  власних  коштів  і  благодійних 
надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо 
соціального захисту населення
В дитячих садках  Кремінської міської ради на протязі всього 2012 року від батьківської плати за перебування дітей  було звільнено 29 дитини-пільговики:  6 чоловік - батьки, яких звільнили від батьківської плати за харчування; 3 дитини з сімей, які потерпілі від наслідків аварії на Чернобильській АЕС; 3 дитини – з малозабезпечених сімей, 23 чоловік,  діти з багатодітних сімей.

77
Ст..34 п.2
вирішення  відповідно  до законодавства питань про подання 
допомоги інвалідам,  ветеранам війни  та  праці,  сім'ям  загиблих 
(померлих    або    визнаних    такими,   що   пропали   безвісти) 
військовослужбовців,  а також  військовослужбовців,  звільнених  у 
запас  (крім  військовослужбовців строкової служби) або відставку, 
інвалідам  з  дитинства,   багатодітним   сім'ям   у   будівництві 
індивідуальних  жилих  будинків,  проведенні  капітального ремонту 
житла,  у придбанні будівельних матеріалів;  відведення зазначеним особам    у   першочерговому   порядку   земельних   ділянок   для 
індивідуального будівництва, садівництва та городництва
Протягом року  за зверненнями громадян було надано 32  клопотання на отримання пільгового кредиту за програмою «Власний дім».

78
Ст..34 п.4
вирішення  питань  про  надання за рахунок коштів місцевих 
бюджетів  ритуальних  послуг  у  зв'язку  з  похованням   самотніх 
громадян,  ветеранів  війни  та  праці,  а  також  інших категорій 
малозабезпечених громадян;  подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством
Для відшкодування витрат на поховання близьких із малозабезпечених сімей виконкомом Кремінської міської ради у 2012 році виділена матеріальна допомога на суму 6,050 тис. грн. Всього отримали допомогу 22 громадян нашої громади. 

Делеговані повноваження ст. 34 б
79
Ст.34 б п.1
підготовка  і  подання  на  затвердження  ради   цільових місцевих   програм  поліпшення  стану  безпеки  і  умов  праці  та виробничого  середовища,  територіальних  програм  зайнятості   та 
заходів  щодо  соціальної  захищеності  різних  груп населення від 
безробіття,  організація  їх  виконання;  участь   у   розробленні 
цільових  регіональних  програм  поліпшення  стану  безпеки і умов 
праці  та  виробничого  середовища,   зайнятості   населення,   що затверджуються  відповідно районними, обласними радами
На пленарному засіданні Кремінської міської ради від 29.12.2011р. прийнято рішення № 18/2 «Про затвердження Програми зайнятості Кремінської міської територіальної громади Кремінського району Луганської області на 2012 рік». Розгляд питання щодо виконання заходів програми заплановано на І квартал 2013 року.

80
Ст.34 б п.2
забезпечення    здійснення   передбачених   законодавством 
заходів щодо  поліпшення  житлових  і  матеріально-побутових  умов 
інвалідів,  ветеранів війни та праці,  громадян, реабілітованих як 
жертви   політичних   репресій,   військово-службовців,   а   також 
військовослужбовців,  звільнених у запас або відставку, сімей, які 
втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які  потребують  обслуговування  вдома,  до  влаштування в будинки 
інвалідів і громадян похилого віку,  які мають  потребу  в  цьому, дітей,  що залишилися без піклування батьків, на виховання в сім'ї 
громадян
Протягом 2012 року кошти з місцевого бюджету на   поліпшення  житлових    умов інвалідів,  ветеранів війни та праці,  громадян, реабілітованих як жертви   політичних   репресій,   військовослужбовців,   а   також військовослужбовців,  звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей не виділялися.
81
Ст.34 б п.5
подання  відповідно  до законодавства одноразової допомоги 
громадянам, які постраждали від стихійного лиха
Одноразова допомога громадянам, які постраждали від стихійного лиха протягом 2012 року не надавалася.
82
Ст.34 б п.7
організація  проведення  оплачуваних громадських робіт для 
осіб,  зареєстрованих  як  безробітні,  а  також   учнівської   та 
студентської  молоді у вільний від занять час на підприємствах,  в 
установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а 
також   за   договорами   -   на  підприємствах,  в  установах  та 
організаціях, що належать до інших форм власності
Спільно з КП «Кремінна-комунсервіс» були організовані та проведені оплачувані громадські роботи з благоустрою міста (прибирання центральних вулиць міста, площі Красна та скверу Слави за рахунок місцевого бюджету. До даних робіт було залучено 25 безробітних.

Повноваження  в галузі  оборонної роботи  ст. 36
83
Ст.36 
Власні повноваження в галузі оборонної роботи
На території міської ради  станом  на 01.01.2013року  перебуває всього 2029чол . військовозобов»язаних , в тому числі  офіцерів-135, прапорщиків-18, сержантів-
363,солдатів-959,призовників-564.  Облікових працівників-2чол.
   У січні-березні 2012року була проведена приписка  громадян 1995року народження до призовної дільниці , всього проведено 15 комісій.. Список громадян 1995року, які підлягали приписці у 2012році ,було подано  своєчасно у грудні місяці 2011року    до військового  комісаріату. Звірка  облікових  даних міської ради з обліковими даними щодо громадян, які підлягають  приписці у поточному році з обліковими даними військового комісаріату проведена своєчасно.
       Розбіжностей та зауважень не було.  Особові справи  призовників  були сфор-
мовані. Рішення комісії з питань  приписки виконані у повному обсязі.
         Усього  приписано до призовної дільниці 202 чоловіки. З них  медичною комісією 
було направлено на  медичне обстеження -80 чоловік,признані придатними до військової служби 163 чол., непридатними до військової   служби 39 чол.
        Приписку громадян 1995 року народження  до призовної дільниці  проведено органі-зовано у визначені  строки.  Вимоги розпорядження  голови  Кремінської  райдержадміністрації    від 19.12.1911р. №955  виконані у повному обсязі.
             У березні-травні   був проведений призов  громадян на строкову  військову службу,проведено  15 комісій.
 Надано з військового  комісаріату  521 особових справ, було визвано на комісію -402 чол, неявка по місту Кремінна склала 40 чоловік. Призвані  до лав ЗС України-14 чоловік.
Надана відстрочка   -96 чол.  у  зв’язку з хворобою, навчанням  та іншими причинами.
Признані непридатними -33чоловіки.            
 Передані до військового комісаріату  75 особових справ військовозобов’язаних, які досягли 25-ти років для постановки їх на облік.,  6 справ на засуджених.
        У вересні-листопаді  був проведений  призов громадян  на строкову військову
Службу.
        Було проведено 15 комісій, надано з військового комісаріату   596 особових справ., було визвано на комісію-510 чол. Неявка по місту склала 38 чол. Призвані до лав ЗСУ  17 чоловік. Признані непридатними -37чол.  Передані до військового комісаріату 55 особових справ військовозобов’язаних, які досягли  25 років для постановки їх на облік.
 Проблемними питаннями з питань військового обліку призовників  залишається нена-
лежне виконання призовниками правил військового обліку, а саме-несвоєчасне прибуття до військового комісаріату для постановки на військовий облік.
 Також .можливо зазначити, що не  всі призовники належним чином виконують рішення призовної комісії щодо проходження додаткового медичного обстеження.
       За звітний період було  проведена  звірка облікових карток ВОС з особовими картками на 21 підприємстві міста.
        За результатами перевірки встановлено, що  військовий облік військовозобов’язаних і призовників   організований  у відповідності до  вимог Інструкції з військового обліку військовозобов’язаних і призовників  на підприємствах, установах, організаціях і навчальних закладах.
  Доповіді про зміни в облікових даних призовників  та військовозобов’язаними до військового комісаріату надавалися  своєчасно.
  Постійно проводиться робота по відбору на службу за контрактом.
Згідно заявок на укомплектування  вакантних посад   військових частин ,які надсилає Рубіжансько-Кремінський військовий комісаріат, проводиться робота по агітації  на 
службу  за контрактом.
    Так  за 2012 рік  запрошувались до ВОС 60  військовозобов’язаних ,.з 
якими проводилися бесіди з  пропозицією оформитися на службу за контрактом, але  з’явилися тільки 42 чол.
Повноваження  щодо вирішення  питань  адміністративно територіального  устрою  ст.37
84
Ст.37 п.1
Підготовка  і внесення  на розгляд ради  питань щодо найменування  (пренаймування ) вулиць , провулків ,  проспектів , площ , , парків , скверів  , мостів та інших споруд .
Питання щодо найменування  (пренаймування ) вулиць , провулків ,  проспектів , 
площ  , парків , скверів  , мостів та інших споруд протягом 2012 року не розглядалися.
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Ст.37 п.2
 Підготовка та внесення  на розгляд ради  пропозицій  щодо питань  адміністративно- територіального устрою 
Пропозиції  щодо питань  адміністративно-територіального устрою на розгляд міської ради не надавалися.
Повноваження  щодо забезпечення  законності  , правопорядку  , охорони прав  , свобод та законних інтересів   громадян   ст.38
86
Ст.38 п.1,2,3,4

На виконання Державної програми профілактики правопорушень на період до 2015 року, виконкомом міської ради була розроблена та затверджена «Комплексна програма профілактики злочинності в м. Кремінна на 2011-2015 роки». Метою цієї програми є поліпшення оперативної обстановки, подальше посилення боротьби зі злочинністью, підвищення рівня правоохоронної діяльності при взаємодії органів місцевого самоврядування з міліцією та активній підтримці зі сторони громадськості.
Кремінською міською радою разом  з Службою у справах дітей Кремінської РДА та працівниками  Кремінського РВ УМВС  на протязі даного періоду  проводять перевірки дотримання рішення Кремінської районної ради від 15.10. 2010р.№48/5 «Про заборону перебування  у нічний час після 22.00 у закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних та інтерактивних клубах, розважальних закладах, на вулицях та в інших громадських місцях, дітей віком до 16 років», рішення Кремінської районної ради від 15.10.2010 р. № 48/6 «Про заборону продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива в магазинах та ларьках розташованих на території Кремінського району у нічний час з 22-00 години до 7-00 години.
          Рішенням виконкому від 30.06. 2011року була створена комісія по обстеженню умов проживання громадян нашого міста та с. Ст.. Краснянка, с.Житлівка, с. Ч. Діброва, які входять до складу територіальної громади нашого міста. По результатам обстеження складаються акти, які направляються до правоохоронних органів, в суди та ін.
 В тісній співпраці з правоохоронними органами діють депутатський корпус та представники вуличних комітетів міської громади. На вимогу правоохоронних органів, органів прокуратури та суду депутати складають характеристики на громадян, співпрацюють по іншим питанням пов’язаних з
дотриманням чинного законодавства.  
           Виконкомом міської ради разом з Кремінським РЦСССДМ, КУ КРТМО, відділом освіти Кремінської РДА, Кремінським РВ УМВС, громадськими організаціями проводиться  робота по удосконаленню механізму межвідомчого співробітництва у сфері протидії поширенню наркоманії шляхом обміну інформації та досвідом роботи, проводяться спільні заходи, спрямовані на виявлення масштабів поширення наркоманії та наркозлочинності серед різних верств населення, насамперед, серед дітей та молоді.
          Разом з Кремінським РЦСССДМ, Кремінським РВ УМВС, здійснюються профілактичні заходи щодо виявлення та вилучення з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з транспорту, громадських місць, дітей, які бродяжать та жебракують Вживаються дієві заходи з виявлення неблагополучних сімей та умов проживання в них неповнолітніх. 
          Організовуються та проводяться спільні семінари та наради щодо координації сил правоохоронних органів місцевої влади та самоврядування, громадських організацій, з розробки спеціальних заходів направлених на попередження дитячої безпритульності та бродяжництва.        
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Ст.38 п.5,6
створення     в    установленому    порядку    комунальних 
аварійно-рятувальних  служб
На комунальних підприємствах Кремінської територіальної громади створено комунальні аварійно-рятувальні бригади для ліквідації аварій на об’єктах житлово-комунального господарства, які також залучаються для виконання робіт з попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.    

88
Ст.38 п.7,8
створення резервного  фонду  для  ліквідації  надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру
У 2012 році  для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій було використано паливно-мастильні матеріали на загальну суму 7,0 тис.грн. з резервного фонду міського бюджету.
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Ст.38 п.9
організація  в  установленому  порядку  навчання особового 
складу     комунальних     аварійно-рятувальних      служб      та 
аварійно-рятувальних  служб  громадських  організацій
Комунальні аварійно-рятувальні бригади, що створені при Кремінському ВУВКГ та КП «Кремінна-Комунсервіс» протягом року приймали у часть у спільних командно-штабних навчаннях щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, які проводилися районною комісією з питань НС.
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Ст.38 п.10
централізоване тимчасове зберігання архівних документів, 
нагромаджених у процесі  документування  службових,  трудових  або інших  правовідносин  юридичних  і  фізичних  осіб  на відповідній 
території,  та  інших  архівних  документів,  що  не  належать  до 
Національного  архівного  фонду
Рішенням сесії Кремінської міської ради від 12.12.2012р. №31/29 « Про входження засновником до КУ «Трудовий архів Кремінського району». Відповідно до рішення Кремінська міська рада увійшла засновником  комунальної установи «Трудовий архів Кремінського району», основними функціями якої є  централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі  документування  службових,  трудових  або інших  правовідносин  юридичних  і  фізичних  осіб  на території Кремінського району,  та  інших  архівних  документів,  що  не  належать  до Національного  архівного  фонду. Фінасування установи здійснюється за рахунок територіальних громад міста Кремінна, Красноріченської селищної ради та сільських рад району.
Делеговані повноваження ст. 38 б
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Ст.38 б п.1
забезпечення вимог законодавства  щодо  розгляду  звернень 
громадян,   здійснення   контролю   за   станом   цієї  роботи  на 
підприємствах,  в установах та  організаціях  незалежно  від  форм 
власності
За звітний період до Кремінської міської ради надійшло - 410 звернень, з них – 144 письмових, - 102 громадян звернулося на особистому прийомі у міського голови, та його заступників, 164 звернення надійшло від центральних органів влади та правоохоронних органів.
Аналіз питань, з якими заявники звертаються в місцеві органи показав, що найбільш злободенні з них:
	житлово-комунального господарства, це питання, які стосуються робот щодо:

	проведення ремонтів дахів будинків, сантехнічних вузлів, ремонт під’їздів -92; 
	благоустрій (ремонт доріг, зріз дерев, освітлення) -  135 ;

водозабезпечення (заміна водогонів, пориви мереж водозабезпечення, відсутність води ) -109;
	Житлової політики – 6;
	Інші питання – 68 .
Серед всіх звернень колективні займають 53, з вищестоящих організацій надійшло – 164 звернень.
За 2012 рік  із 410 звернень громадян розглянуто – 410 (вирішено позитивно 190; - 176 громадянам надано роз’яснення, перебувать в роботі до остаточного вирішення питання - 44)
 Щоквартально готуються підсумки розгляду звернень громадян які надходять до виконавчого комітету.
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Ст.38 б п.2
вжиття  у разі надзвичайних  ситуацій  необхідних  заходів 
відповідно  до  закону щодо забезпечення державного і громадського 
порядку,  життєдіяльності  підприємств,  установ  та  організацій, 
врятування   життя   людей,   захисту   їх   здоров'я,  збереження 
матеріальних  цінностей
Для забезпечення державного і громадського порядку,  життєдіяльності  підприємств,  установ  та  організацій, врятування   життя   людей,   захисту   їх  здоров'я,  збереження 
матеріальних  цінностей виконкомом міської ради було розглянуто та прийнято наступні рішення:
- №74 від 22.03.2012р. « Про підготовку до весняного паводку 2012р.»;
- № 89 від 12.04.2012р. «Про організацію роботи з попередження виникнення надзвичайних ситуацій на території Кремінської міської ради»;
- № 365 від 28.11.2012р. «Про попередження виникнення НС в осінньо-зимовий період 2012-2013р»

93
Ст.38 б п.3
вирішення  відповідно  до  закону  питань  про  проведення 
зборів,   мітингів,   маніфестацій   і  демонстрацій,  спортивних, 
видовищних  та  інших  масових  заходів;  здійснення  контролю  за 
забезпеченням при їх проведенні громадського порядку
Кремінською міською радою надавалася письмова інформація до Кремінського РВ УМВС для забезпеченням громадського порядку при  проведенні зборів,   мітингів,   маніфестацій   і  демонстрацій,  спортивних, видовищних  та  інших  масових  заходів. 
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Ст.38 б п.4
розгляд   справ   про   адміністративні    правопорушення, 
віднесені   законом  до  їх  відання;  утворення  адміністративних 
комісій та комісій з питань боротьби зі  злочинністю,  спрямування 
їх діяльності
При виконкомі міської ради створена та діє  адміністративна комісія по розгляду правопорушень в  різних сферах діяльності. В состав коміссії входять представники: РЕС, РУГХ, Кремінського РВ УМВС, представники РДА та міської ради. На засіданнях комісії розглядаються протоколи, які були складені  за порушення чинного законодавства:
          - ст.103-1 «Порушення правил користування енергією чи газом» -12
         - ст.152 «Порушення правил благоустрою» - 12
         - ст. 154 ч.1 «Порушення правил утримання собак і котів» -7
         - ст. 156 ч.2 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними,  -3                      слабоалкогольними напоями та тютюновими виробами
         - ст.159  «Порушення правил торгівлі на ринках» - 31
         - ст. 180 «Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння» - 1
         - ст. 182 ч. 1 «Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях» - 5
         - ст.212 ч.1 «Повідомлення неправдивих відомостей державним органам
реєстрації актів цивільного стану та несвоєчасна реєстрація народження дитини»-4
- ст. 155 «Порушення правил торгівлі і надання послуг працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю» - 3
        - ст.186 «Самовправство» - 2
Повноваження у сфері надання безоплатної правової допомоги ст.38-1
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Ст.38-1 

 Кремінська міська рада тісно співпрацює з  Кремінським центром правової інформації, консультації та допомоги «КОЛОХОРТ», який здійснює діяльність в сфері  надання 
безоплатної  первинної  правової допомоги.
Юридичною службою Кремінської міської ради та спеціалістами апарату виконавчого комітету надаються роз’яснення положень законодавства та  консультації
щодо  порядку звернення про надання безоплатної  правової допомоги  

Повноваження    щодо   відзначення   державними   нагородами  України ст.39
96
Ст.39 
Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад розглядають 
клопотання підприємств,  установ та організацій незалежно від форм 
власності і вносять у встановленому порядку до відповідних органів 
виконавчої  влади  подання  про нагородження державними нагородами 
України.
У 2012 р. міською радою надано представлення  про присвоєння почесного звання « Матері –героїні» Ажипо О. М.  та  Назарко Н.М. 


 


