Інформація
по роботі постійної комісії Кремінської міської ради 
з питань житлово-комунального господарства, розвитку суб"єктів  підприємництва, торгівлі, побуту, транспорту та зв”язку,  
з 01.11.2010 року по 01.11.2011 року


У звітний період відбулося 26 засідань, з них 9 спільних. На засіданнях розглянуто: 42 профільних питань, 92 інші питання порядків денних пленарних засідань. 
	Заступником голови та секретарем комісії були обрані відповідно Лебедєв Сергій Павлинович та Гордієнко Павло Юрійович. Також був затверджений перспективний план роботи комісії на 2011 рік, відповідно до якого комісія плідно працює. 
	Значна увага приділяється питанням реформування житлово-комунального господарства міста, фінансово-економічному стану підприємств галузі.
У лютому 2011 року членами комісії були розглянуті звіти з виконання виробничих планів за 2010 рік підприємств житлово-комунального господарства міста, проведено аналіз діяльності, підготовлені рекомендації та пропозиції  виконавчому комітету щодо покращення фінансово-економічного стану на даних підприємствах.
Всі рекомендації та пропозиції були враховані при розгляді членами комісії у травні поточного року програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Кремінна на 2011-2014 роки.
В рамках затвердженої програми комісія розглянула проекти статуту та інших право установчих документів на підставі, яких сесія Кремінської міської ради створила комунальне підприємство «Кремінна-Комунсервіс».
	Активну участь члени комісії приймали при розгляді програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна на 2011 рік, зокрема розділів, що стосується житлово-комунального господарства міста. При затвердженні розділів програми враховувались колективні пропозиції мешканців міста, питання, які  зазначені у депутатських зверненнях, зверненнях окремих громадян. 
Без уваги не залишились поточні питання житлово-комунальної галузі міста. Так у квітні та липні поточного року за ініціативи комісії було розглянуто питання фінансової підтримки Кремінського ВУВКГ. Сесія Кремінської міської ради підтримала членів комісії, що не дозволило провести відключення об»єктів водопостачання від електричного живлення і залишити місто без питної води.
До роботи комісії постійно залучалися керівники підприємств житлово-комунального господарства, приватні підприємці, працівники апарату виконавчого комітету міської ради. 
	Всі прийняті сесією рішення з питань житлово-комунального господарства розвитку суб"єктів  підприємництва, торгівлі  та побуту, транспорту і зв”язку перебувають на контролі в постійній комісії, інформація про хід їх виконання розглядається регулярно.
У цілому робота комісії проходила плідно та у повному складі. 
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