Звіт
про проведення  Кремінською міською радою публічного громадського обговорення звіту міського голови з листопада 2010 р. по листопад 2011р. 

З метою  налагодження  системного діалогу  міської ради з громадськістю , публічності , гласності та прозорості  13.12.2011 р.  у м. Кремінна  відбулося публічне громадське обговорення звіту міського голови за період з листопада  2010 р. по листопад 2011 р
Розпорядженням міського голови були визначені організаційні заходи щодо підготовки проведення  обговорення питання.
Відповідно до розпорядження  міського голови  інформація  про проведення  публічних громадських обговорень  була розміщена  в газеті «Кремінщина « , на радіо , на сайті  Кремінської міської ради  , на дошці оголошень у приміщенні міської ради , а також по місту були розміщені оголошення  .
 	У заході прийняли участь  голова районної державної адміністрації Рябінін В.І. , голова районної ради  Назаренко Ю.І. , депутати обласної ради  Куценко М.В. , Гацько А.А. , Панчук С.І.
Протягом  обговорення до міської ради на «гарячу лінію», яка  була відкрита  для можливості  мешканців  попередньо поставити  запитання  надійшло багато звернень . Вони були опрацьовані та систематизовані по групам   .	Питання стосувалися  трьох напрямків роботи міської ради  :
Робота житлово-комунального господарства :
	водопостачання  та робота ВУВКГ ;

створення нового  комунального підприємства  та проблемних питань які залишаються на  старих підприємствах  ( ЖЕК , ККП )
	тарифна політика ;
	закриття старого цвинтаря  та вартості  сімейного поховання 
Підприємницької діяльності 
	перегляд ставок  єдиного податку , фізичних осіб , які здійснюють  свою діяльність  без створення  юридичної особи  і ставок  вартості патенту ;
	підняття ставок орендної плати на землю . 

Благоустрою 
	робота міської бані ;
	про проведення ремонту  на автодорогах міста 

про благоустрій квартала Побєди 
	про санітарний стан та відповідність санітарним та будівельним нормам  майданчиків для збору сміття  
	про благоустрій  вулиці 30 Января  ( район бібліотеки )
рганізація дорожнього ружу в жилих кварталах 
Питання про перспективу розвитку міста 
Голова відповів на всі питання після свого звіту .
Всі звернення на «гарячу лінію» були оформлені відповідно до Закону України « Про звернення громадян» . Заявники отримають письмові відповіді щодо вирішення іх нагальних питань .
Безпосередньо на громадських слуханнях були підняті питання:
	про незадовільний санітарний стан міста ;

щодо малої кількості  посаджених дерев ;
	про необхідність  проведення постійної планової роботи по благоустрою міста , та залучення до цього  підприємств  та громадських організацій ;  
	про благоустрій пляжу на р. Красній та відновлення на його території туалету ;
щодо  продовження розпочатої роботи  з освітлення  міста; 
	щодо необхідності відкриття дитячого садка ;
	щодо активізації роботи інспекторів з благоустрою та збільшення бюджету за рахунок адміністративних штрафів ;
про  необхідність розробки та прийняття плану  стратегічного розвитку міста  на 5 років ;
	щодо недоцільності створення національного парку;
	благоустрою джерела у с. Стара Краснянка .
Пропозиції щодо усунення   недоліків та покращення роботи міської ради  будуть враховані в роботі та заходах   плану соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2012 р.


