20 березня   2013 р. відбулася чергова 34 сесія Кремінської міської ради шостого скликання .
	20 березня  2013 р. відбулася чергова 34 сесія Кремінської міської ради шостого скликання . Головував на сесії міський голова Гриценко В.І. На порядок денний було винесено 26 питань.
На засіданні депутати заслухали звіт про  виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Кремінна на 2012 рік і  враховуючи показники аналізу розвитку міста  вирішили вважати виконаною цю  Програму та зняли з контролю  рішення міської ради від 29.12.2012 р. № 18/10 « Про затвердження програми соціально –економічного та культурного  розвитку  м. Кремінна  на 2012 р. «
 	Як зазначено у доповіді,  у 2012 році міською радою виконані певні заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Кремінна, а саме:
	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. 
	проведені 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.

	виконані роботи по реконструкції та капітальним ремонтам  об’єктів архітектури – 526,707 тис.грн.:

-    капітальний ремонт меморіалу «Слави»;
-    капітальний ремонт пам’ятника Загиблим шахтарям;
	виконано роботи по капітальному ремонту покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду із залученням до зазначених робіт мешканців будинків, 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 теплопостачання  вул. Титова,7;  
            На виконання зазначених робіт з бюджету міської ради було витрачено 163,867  тис.грн. 
	виконано роботи по капітальному  ремонту  водопровідних та каналізаційних мереж на території міста на суму 459,582 тис. грн. :

- вул. 30-те Січня, вул. Кооперативна, вул. Озерна, вул. Дражевського,     
 вул. Пісчана, вул. Артема, вул. Октябрська, вул. Шевченко,  
пров. Красно армійський, пров.Садовий;
- каналізаційний колектор на поля фільтрації по пров. Садовий та під залізничним полотном
- капітальний ремонт насосних агрегатів свердловини Житлівського водозабору та капітальний ремонт артезіанської свердловини №19 в сел..Стара Краснянка.
	Роботи по капітальному ремонту вуличних водоводів виконувалися з дольовою участю мешканців.
	виконано роботи по капітальному ремонту у дошкільних навчальних закладах на суму – 187,087 тис. грн.:
	капітальний ремонту шиферної покрівлі  ДНЗ «Берізка»;

капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
роботи по встановленню металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька» і ДНЗ  «Ластівка» (частково)
Для дитячих дошкільних закладів придбано предмети довгострокового користування на загальну суму 28,304 тис.грн., а саме:
- холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 
- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька» - 1500,00 грн, 
-  пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., 
- Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., 
- газовий котел для ДНЗ «Малятко» - 15260,00 грн.,  
- електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка» 1415,00 грн.
Крім того було придбано   два  дитячих   майданчика «Малютка» та каруселька на  13500,00 грн;
У 2012 році виділено з місцевого бюджету на енергозабезпечення: 
Дитячих дошкільних закладів  – 577,953 тис. грн;
	У 2012 році з бюджету Кремінської міської ради було виділено  на оздоровлення дітей у літній період – 26,004 тис. грн. 
	 4 путівки до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) - 15 524,00 грн.
	 5 путівок для дітей пільгових категорій міста до ПЗОВ “Мрія” – 10480,00 грн.

Протягом звітного року проведені роботи по капітальному ремонту у клубах на суму - 172,585 тис.грн.:
-   реконструкція системи опалення  БК  «Кремінна»;
-    реконструкція опалення  клубу Червона Діброва;
	У 2012 році виділено з місцевого бюджету на енергозабезпечення  клубних установ витрачено  5,550 тис. грн.., на придбання звукової апаратури – 36,0 тис.грн.
	З міського бюджету на заходи з фізичної культури витрачено кошти у сумі 7,782 тис.грн.
Крім того в рамках соціально-економічного розвитку м. Кремінна проводилися роботи  з благоустрою та санітарної очистки території громади  
на ці роботи з міського бюджету витрачено кошти у сумі 149,877тис.грн.
	Для виконання робіт з благоустрою придбано за рахунок спеціального фонду міського бюджету сміттєвоз,  3 мотокоси та 1  бензопила  для КП «Кремінна –комунсервіс».
Систематично проводиться робота щодо утримання  і благоустрою міського кладовища та полігону твердих побутових відходів. На зазначені цілі з міського бюджету було виділено кошти у сумі  відповідно 30,794 тис.грн. та 1,692 тис.грн. 
 В рамках утримання вулично-дорожньої мережі проводилися роботи щодо:
	очищення доріг та вулиць від снігу та обробка  протиожеледними сумішами на суму  77,104 тис.грн.
	очищення доріг від сміття та прибирання автобусних зупинок, очищення урн  на суму  17,846 тис.грн.

Протягом року проводилася робота по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення. Роботи виконано за рахунок коштів міського бюджету у сумі 95435,36 тис.грн. 
Витрати на оплату за спожиту електроенергію по мережам зовнішнього освітлення склали 170,65832 тис.грн.
Для покращення стану навколишнього природного середовища протягом  2011 року було прийнято міри щодо:
	забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів -60,921  тис.грн.;
	очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин – 1,998 тис.грн.;
	 зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей – 37,819 тис.грн.;

	Заплановані на 2012 рік заходи щодо соціально-економічного розвитку м. Кремінна виконано в повному обсязі.
 	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгори І.О. щодо змін у законодавстві стосовно проведення капітальних ремонтів в плані необхідності розроблення кошторисних документацій на виконання робіт в спеціалізованих підприємствах, які мають сертифікати на виконання зазначених видів робіт депутатами внесені зміни  до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Кремінна на 2013 рік   . Змінами передбачається виділення 300 тис. грн.  на капітальний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж , 50 тис. грн.. на розробку проектно-кошторисної документації та проведення  державної комплексної експертизи  , 8,4 тис. грн. на проведення обстеження будівельних конструкцій колишнього дитячого садка « Журавушка», 18 тис. грн.. на оплату та технічні умови на капітальний ремонт та реконструкцію  зовнішнього освітлення, 28 тис. грн. на реконструкцію  мосту через річку Красна по вул. Кооперативна . 
	На сесії  заслуханий звіт про  виконання державної  регуляторної політики Кремінською міською радою за 2012 р 
	Як зазначила секретар міської ради Колесніченко Л.В. , реалізація державної регуляторної політики міської ради 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 комісія з питань реалізації державної регуляторної політики, яка відстежує додержання вимог чинного законо-давства по провадженню проектів регуляторних актів: опублікування, обговорення, відстеження результативності та інше. . До участі у комісії були залучені  представники громадських організацій .
	У грудні 2012 р. був затверджений  план підготовки  проектів регуляторних актів  Кремінською міською радою на 2012р.
На забезпечення виконання вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" та зазначеного плану  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;
 	Міською радою забезпечено участь підприємців ,громадських організацій в обговоренні  проектів регуляторних актів . Проведені громадські обговорення проектів «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури м. Кремінна», «Про затвердження порядку продажу земельних ділянок державної та комунальної власності», « Про затвердження положення про порядок надання ритуальних послуг».
	Розпорядженням міського голови затверджено план заходів на 2012 р. щодо відстеження результативності прийнятих регуляторних актів .  План в цілому виконаний .  
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».
 	 Звіт про виконання державної  регуляторної політики Кремінською міською радою за 2012 р. був прийнятий до відома . 
	За підсумками роботи постійних комісій міської ради  щодо розгляду питання виконання рішень міської ради сесією було знято з контролю : 
у  зв’язку з фактичним виконанням 45 рішень міської ради з питань основної діяльності  та 255 рішень з питань землекористування  
 як такі, що втратили свою актуальність 2 рішення . 
	Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20.11.2012 року за № 5503-VI, за відсутності нормативної грошової оцінки землі у сільських населених пунктах, які входять у склад територіальної громади міста Кремінна, враховуючи висновок постійної комісії з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології (висновок додається ) міська рада  встановила та затвердила на 2013 рік ставки податку на землю . На 2013 р. ставка податку на землю  у населених пунктах м. Кремінна , яка застосовується для розрахунку складає 0,84 грн.  
	Заслухавши інформацію заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, будівництва, земельних відносин, охорони довкілля Китайгори І.О. про виконання виробничого плану комунальними підприємствами   Кремінське ВУВКГ, КП «Кремінна-Комунсервіс»  за 2012 рік інформацію щодо  виробничих планів підприємств на 2013 рік  сесія відзначила ,що виробничий план за   2012 рік КП «Кремінна-Комунсервіс» виконано в повному обсязі, Кремінським ВУВКГ   виконано: 1)послуги з водопостачання  на 94,9 %; 2)послуги з водовідведення на 79,5 %. та зобов»язала керівника  КП «Кремінське ВУВКГ» Виноградова В.В. вжити невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати на підприємстві.
	Також , доручила виконавчому комітету Кремінської міської ради підготувати та надати на розгляд сесії міської ради пропозиції  щодо переліку  житлово-комунальних  послуг,  право  на   надання   яких виборюється на конкурсних засадах.
	Рішенням міської ради були  затверджені плани виробництва комунальним підприємствам.  
	З метою наповнення  бюджету Кремінської міської ради в частині надходжень від відчуження майна комунальної власності депутати затвердили :
 1) перелік  об’єктів нерухомості , які є власністю територіальної громади міста Кремінна що підлягають приватизації  через аукціон у  2013 році. До переліку увійшли  домоволодіння по вулиці Озерній , 24 селища Стара Краснянка та домоволодіння по вулиці Чайковського, 40 міста Кремінна
 2)  перелік об’єктів нерухомості, які є власністю територіальної громади міста Кремінна  і підлягають приватизації через аукціон у 2013  році.  До переліку увійшли  нежитлові приміщення загальною площею 265,34 кв.м , які знаходяться за адресою:  проспект Леніна № 14, міста Кремінна. По цьому об»єкту затверджена стартова ціна продажу через аукціон  44438,00 
	Розглянувши подання голови ліквідаційної комісії з ліквідації комунального підприємства ЖЕК – 1 стосовно продовження терміну роботи ліквідаційної комісії  сесія  Продовжила роботу ліквідаційної комісії з ліквідації  ЖЕК - 1  до 01.05.2013 року.
	На виконання Правил благоустрою території міста Кремінна Луганської області, затверджених рішенням сесії Кремінської міської ради шостого скликання від 04.05.2011 № 9/3 , з метою запобігання   забрудненню   навколишнього природного середовища  відходами сесія  прийняла рішення щодо  введення  в обов’язковому порядку укладання договорів  послуг з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) споживачами послуг з основним виконавцем послуг на видалення ТПВ – КП «Кремінна-Комунсервіс». 
 	Також , доручила виконавчому комітету Кремінської міської ради:
розробити правила з організації збирання, перевезення  та утилізації побутових відходів на території Кремінської міської ради та надати на розгляд сесії міської ради.
	Цим рішенням передбачено, що у разі відмови мешканців територіальної громади, юридичних та фізичних осіб від укладання договору на послуги з вивезення твердих побутових відходів  притягувати їх до адміністративної відповідальності за порушення Правил благоустрою території міста Кремінна, Луганської області.
 КП «Кремінна-Комунсервіс» за рішенням сесії повинно  забезпечити укладання договорів на вивезення твердих побутових відходів з мешканцями територіальної громади, юридичними та фізичними особами , розробити та надати на розгляд виконкому міської ради графіки та маршрути вивезення ТПВ  з урахуванням збільшення кількості споживачів та  провести розрахунки собівартості послуг з вивезення ТПВ та надати їх на розгляд виконавчого комітету міської ради.
 	У зв’язку з незадовільним станом надходження фінансових потоків від здійснення господарських операцій, з метою  виконання  заходів, спрямованих на реформування інфраструктури  житлово-комунального господарства міста Кремінна депутати  припинили комунальне підприємство Комбінат комунальних підприємств, яке є власністю Кремінської територіальної громади м. Кремінна  шляхом його ліквідації відповідно до чинного законодавства України та призначили  ліквідаційну комісію  та 
	Наділили голову ліквідаційної комісії  повноваженнями керівника Комбінату комунальних підприємств  .
   	Розглянувши звернення керівника Кремінського ВУ ВКГ  Виноградова В.В. у зв”язку з виконанням робіт на міському магістральному водоводі діаметром 400мм (перехід через русло р. Красна) з метою  безперебійного водопостачання  міста   міська рада надати дозвіл Кремінському ВУ ВКГ на використання 90 погонних метрів труби діаметром 325 мм , цільового призначення «для реконструкції полів фільтрації м. Кремінна», для ліквідації наслідків аварії та заміни магістрального водоводу через русло р. Красна	.        	Також , за зверненням  керівника Кремінського ВУ ВКГ   було прийнято рішення щодо продовження  терму  експлуатації діючих  полів фільтрації по прийманню каналізаційних стоків м. Кремінна  на термін до 31.12.2013 року.
 	Були розглянуті , також , земельні питання приватного характеру .



