Звіт
 про виконання депутатських повноважень  депутатом  Кремінської міської ради  Колесніченко Людмили Вікторівни

	До депутатського корпусу  міської ради мене було обрано по  мажоритарному округу . У своїй діяльності керувалася Конституцією України  , Законами України « Про місцеве самоврядування  в Україні « , « Про статус депутатів міських ради « , « Про органи самоорганізації населення» , «Про звернення громадян»! , « Про місцеве самоврядування в Україні»
	З моменту обрання  працюю  над виконанням  своїх депутатських  обов»язків , над реалізацією своєї  передвиборчої програми, виконанням  доручень виборців .
	Сесією міської ради обрана секретарем міської ради  шостого скликання . 
Виконання передвиборчої програми 
Розділ  «Захист інтересів громадян»
Створення при міській раді  громадської ради 
	 На виконання передвиборчої програми  , наказів виборців  , з метою налагодження  системного діалогу  міської ради з громадськістю , підвищення рівня підготовки  до затвердження  суспільно важливих рішень для міста  мною була організована робота та проведені установчі збори по формуванню  та  створенню  Громадської ради при Кремінській міській раді , в якій я є представником  від  апарату виконавчого комітету міської ради  та секретарем  цієї  громадської структури . 
	Прийняття важливих для міста  рішень після  громадських слухань.
За звітний період  проведені  публічні громадські обговорення   :
- Програми реформування  і розвитку житлово-комунального господарства міста Кремінна на 2011-2015 р. ;
- питання щодо відведення земельної ділянки  для створення технологічного комплексу  з переробки  біоорганічних  та вуглеводних відходів .
Проведено 6 засідань громадської ради на яких розглянуті питання :
благоустрою міста , виконання міського бюджету , стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку  м. Кремінна , забезпечення  водопостачання  міста та роботу ВУВКГ , щодо виходу  Кремінського ВУВКГ кризового стану ( виїзне засідання ).
Проведені спільні засідання комісій з питань регуляторної політики  , комісії соціально-економічного розвитку з залученням громадських організацій щодо  прийняття регуляторного акту  « Про встановлення ставок єдиного податку»
13.12.2011 р. були організовані та проведені публічні громадські обговорення звіту міського голови .
На 23 грудня  призначено  проведення громадські слухання щодо встановлення тарифів на житлово- комунальні послуги  та обговорення Програми соціально-економічного розвитку .
	Підняття питання  про перегляд тарифів  на воду в сторону зменшення 
Впродовж цього року  міською радою вивчається ситуація яка склалася на ВУВКГ . Для зменшення собівартості  води проведено ряд заходів . Змінено керівництво  ВУВКГ , оптимізована структура підприємства , проводиться інвентаризація споживачів .

Протягом року було розроблено та надано  проектні пропозиції по програмі «Восточное партнерство» за напрямком реконструкція систем водопостачання  на суму 1450,648 тис. грн; У разі реалізації проекту , значно зменшиться витрати  енергоспоживання  
	Звернення  міської ради  до КМУ  відносно  встановлення  єдиних тарифів  на житлово –комунальні послуги .
На початку каденції міською радою був направлений відповідний лист на міністерство  житлово-комунального господарства  . 
	Систематичні зустрічі  з виборцями
На протязі року прийняла участь у сходах громадян  будинків  : № 6, №8 , №10 вул Победи , № 8 вул Октябрьська . Прийомні дні  кожну середу у каб. № 12 міської ради .За звітний період до мене як до депутата надійшло  55 звернень щодо вирішення житлово-комунальних питань а також  питання що стосуються  надання характеристик . Мною відстежувалися  вирішення питань які підіймалися у зверненнях  мешканців  мого округу .За період  роботи в окрузі за зверненнями громадян та моєюм особистою участю були розглянуті та виконані роботи  :

	освітлення  квартала Побєди  ;

проведені роботи по ремонту покрівлі   дому №3 по вул. Побєди ;
зріз аварійних дерев  на кв. Подєди ;
по вивезенню кіоску,  який заважав та сприяв негативній санітарно- гігієнічній ситуації біля буд.  № 1  вул Побєди ;
вирішення питань теплопостачання та температурного режиму   буд № 8 вул Октябрьська №  кв. 18, 27, 30., буд № 6 вул Побєди  
Завезення піску на дитячі майданчики  буд № 3 вул . Побєди ,  буд. № 8 вул Октябрьська . 
роботи капітальному ремонту покрівель :
  вул. Побєди ,3 ( 1,2,3 під»їзди ) , вул. Побєди , 10 (3,4 під»їзд),  вул. Октябрьська, 8 (1 під’їзд);
- капітальний ремонт козирька над під»їздом   вул. Октябрьська 8
 - капітальний ремонт систем  водопостачання та каналізації вул.. Побєди  ,4.
Приймала безпосередню участь у вирішенні питань піднятих у колективних зверненнях мешканців будинків  
	Питання щодо переобладнання кв. №19 під магазин  у буд №8 вул Побєди; 

Щодо обладнання дитячого майданчика  буд №8 вул Октябрьська ;
Питання роботи магазинів та проведення ремонтних робіт фасаду будинку  та ремонту козирка  над входом  у підвальне приміщення  буд. №6 вул Побєди ;
Роботи трансформаторної підстанції на території КРТМО  буд №6 вул Побєди; 
Вирішення питання  безгосподарної квартири  буд № 9 вул Побєди
За зверненнями мешканців на 2012 р. підготовлено та направлено  депутатське звернення  до міської ради  щодо проведення ремонту  міжквартальних доріг  в окрузі ( дорога від АТБ з благоустроєм  майданчика для сбору сміття  біля буд . 2,3,1 вул Побєди ) , влаштування водовідливу  ( буд. № 10 вул Побєди )   .

Розділ  «Містобудування»
Затвердження правил  планування та забудови міста .
Необхідність прийняття на місцевому рівні   правил планування та забудови міста відпала у зв»язку  з прийняттям у 2011 році Закону України « Про регулювання містобудівної діяльності»
	Облаштування  вечірнього ринку  відповідно до норм  і правил забудови.
Мною особисто проведено  рід нарад щодо впорядкування його роботи . Розроблена та затверджена схема «Вечірнього  ринку» . Визначені  майданчики для розвантаження  товару .Всі підприємці  ринку під розпис ознайомлені  зі схемою руху по території ринку  а  також їм видані перепустки  для заїзду на ринок  
Підняття рівня  безпеки проживання в окрузі , упорядкувати  рух в житлових масивах, облаштувати під»їзди  до ринку 

 Мною особисто було ініційовано проведення ряду  нарад щодо організації дорожнього руху на кварталі  Побєда  в районі « Вечірнього ринку» . Питання було винесено на розгляд виконкому . За результатами розгляду були виділені кошти та встановлені  дорожні знаки  .  Були проведені рейди  автоінспекторів ДАЇ щодо дотримання правил дорожнього руху у кварталі  та в  районі « Вечірнього ринку» . Для зменшення проїзду вантажного  транспорту  встановлений пішохідний прохід на територію ринку з боку кварталу . Але  впродовж двох неділь знаки були повалені. Я, особисто звернулася до РВУМВС щодо пошуку злочинців . 
Соціальна сфера
Добитися :
Розширення  мережі дитячих дошкільних садків 
	У цьому році введена  одна додаткова група у дитячому навчальному закладі  «Малятко» та  відкрита група дошкільної освіти  у ЗОШ № 4 ( 20 дітей  )
	Створення соціального житла .
Прийнята та виконується програма міської ради « Про створення соціального житла«
Сприяти :
Організації  досуга дітей , молоді , людей середнього та старшого віку  по місцю мешкання .
	У  моїх планах на 2012 р.  організація та проведення в місті дворового футбольного турніру « Кожаний м»яч»  та конкурс «  Тато , мама , я  спортивна сім»я»  та організація концертів  у місцях відпочинку .
Відродженню  та створенню  дитячих та спортивних майданчиків
	У цьому році виділені кошти  на придбання  дитячих  майданчиків. Спільно з мешканцями буд  №8  вул. Октябрьська за  допомоги підприємців міста  , координації міської ради  був облаштований дитячий майданчик  На сьогодні міською радою  проплачені кошти на придбання каруселі на  цей майданчик  та ще на два майданчика , які будуть встановлені у 2012 р.

			Розділ «Житлово-комунальна сфера» 
Добитися 
дієвого контролю за роботою підприємств  які надають комунальні послуги.
Я , як секретар міської ради безпосередньо беру участь у здійсненні контролю за роботою  комунальних підприємств . На протязі року  питання виконання виробничих планів  підприємств , звіту керівників  щоквартально розглядаються як сесіями та і  виконкомом .  Мною ініційовано перегляд закріплення двірників за принципом роботи  “в одному місті” , що на мою думку покращило санітарний стан   території  округу 
	Гарантій від міської ради на проведення першого капітального ремонту створеним ОСББ
За 2011 р. було створено 2 ОСББ .( буд.29 вул Шевченко , буд .3 вул Побєди ) 
Міською радою підготовлені на будинки  проектно-кошторисна документація .
У обласному бюджеті  було передбачено кошти  на  проведення капітальних ремонтів , але до цього часу кошти не виділені .
	Поліпшення вуличного освітлення
За цей рік  по депутатському зверненню відновлено освітлення на  кв. Побєди . На 2012  рік підготовлена проектно-кошторисна документація  та надано до  міської ради депутатське звернення  щодо відновлення  освітлення  біля  буд. 3, 4,6 вул Побєди  . 
 Приведення у відповідність  до санітарних та будівельних норм  майданчиків для збору сміття .

На 2012  рік підготовлена проектно-кошторисна документація  та надано до  міської ради депутатське звернення  щодо приведення у відповідність до санітарних норм  майданчиків для збору сміття  .   
Підтримати реформування  житлово–комунального господарства  міста 
Для надання більш якісних послуг  на житлові послуги  створюється нове підприємство  КП « КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС». Воно створюється як підприємство по обслуговуванню житлового фонду .  Я безпосередньо приймаю участь у його створенні . 

Вдячна Вам  шановні мешканці  округу за розуміння та підтримку 

