ЗВІТ
депутата Кремінської міської ради Назарька Василя Леонідовича, обраному за списком від Кремінської районної партійної організації Партії регіонів

	У відповідності до частини 1 статті 16 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.
	За період з листопада 2010 року до листопада 2011 року мною була проведена відповідна робота.

	Робота в міській раді.
	- участь у пленарних засіданнях 16-ти сесій Кремінської міської ради;
	 - участь у розробленні проекту Регламенту Кремінської міської ради;
	 - створення депутатської фракції Партії регіонів;
	 - розроблення проекту Правил благоустрою міста Кремінна;
	 - участь в 5-ти комісіях, створених за розпорядженням міського голови.

	Робота в постійної комісії Кремінської міської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності та етики, зв’язку із засобами масової інформації.
	 - виконання повноважень голови постійної комісії;
	 - проведення восьми засідань постійної комісії;
	 - підготовлено висновки на розгляд комісії та ради:
		 - щодо виконання вимог ч. 2 ст.19 Конституції України Кремінською міською радою при прийняті рішення "Про умови розміщення малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності в м.Кремінна Луганської області";
		 - про скасування рішення виконавчого комітету Кремінської міської ради № 55 від 13.01.2001 р. "Про організацію громадських формувань з охорони громадського правопорядку в м. Кремінна;
		 - щодо правомірності складання актів, надання довідок та характеристик депутатами міської ради;
		 - щодо декларування доходів депутатами міської ради.

	За дорученням міського голови підготовлено:
	 - лист-відповідь на Подання (в порядку ст.23-1 КПК України) заступника начальника слідчого відділу Кремінського РВ УМВС України в Луганській області, майора міліції Білоусову О.Б. від 23.11.2010 р. № 57/15240;
	 - лист-відповідь Голові Правління ПрАТ "Земська страхова компанія" стосовно розгляду на найближчий сесії Кремінської міської ради питання про скасування п.1 Рішення п’ятої сесії двадцять п’ятого скликання Кремінської міської ради від 15.11.2006 року № 5/12.

	За дорученням міської ради підготовлено:
	 - пропозицію про скликання позачергової сесії міської ради щодо розгляду листа Пенсійного фонду України в Кремінському районі Луганської області від 26.07.2011 р. № 6590/02-10 стосовно застосування до комунальних підприємств ВУВКГ, КПП, ЖЕК-1 положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкротом";
	 - проект рішення міської ради "Про надання згоди на застосування положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” до Кремінського комунального виробничого підприємства сільського комунального господарства "Кремінський сількомунгосп";
 - клопотанняя з пропозицією внести протест прокурора про скасування рішення сорок другої сесії Кремінської міської ради п’ятого скликання від 02.06.2010 р. № 42/29 "Про дозвіл на складання проекту відводу земельної ділянки для будівництва православного храму Свято-Сергіївському Кремінському чоловічому монастирю (вул.Інтернаціональна)" та № 42/30 "Про дозвіл на складання проекту відводу земельної ділянки для будівництва православної Каплиці-купальні Свято-Сергіївському Кремінському чоловічому монастирю (сел.Ст.Краснянка)".
	На підставі протесту прокурора за рішенням ради територіальній громаді міста повернуті вищезгадані земельні ділянки.

	Робота на окрузі (межі міста Кремінна).
	 - прийнято 35 громадян;
 - направлено 6 депутатських звернень відповідним посадовим особам для вирішення проблем громадян;
	 - складено 21 характеристику, 8 актів обстеження житлово-побутових умов, надано 6 довідок;
	 - участь в громадських слуханнях, в зборах щодо створення органів самоорганізації населення;
	 - участь позивачем в судовому розгляді справи про скасування рішення Кремінської міської ради від 30.10.2009 р. № 36/8 “Про передачу у власність комунального майна за адресою м.Кремінна, площа Кооперативна, 7”, відповідно до якого безплатно передано у власність Кремінській місцевій організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) комунальне майно – нежитлове приміщення з підсобними побутовими будівлями, яке знаходиться за адресою: м.Кремінна, площа Кооперативна, 7.
	За результатом розгляду справи територіальній громаді повернута незаконно передана будівля колишньої центральної аптеки.
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