1

Звіт
депутата Кремінської  міської ради
Чехути Наталі Василівни
за період з листопада 2010 року по листопад  2011 року.

У своїй діяльності я, Чехута Наталя Василівна, депутат Кремінської міської ради керуюся:
- Конституцією України; 
- законом України «Про місцеве самоврядування»;
- законом України «Про статус депутатів місцевих рад»;
- законом України «Про органи самоорганізації населення»»;
- регламентом міської ради.
У своєму виборчому окрузі я підтримую зв»язок з виборцями, вивчаю громадську думку, потреби територіальної громади. Інформую про них раду та її органи. Беру безпосередню  участь у їх вирішенні.
За звітний період до мене надійшло 41 звернення громадян, які були мною розглянуті та надані відповідні документи ( довідки, характеристики, акти житлово-побутових умов).
У літній період у зв»язку із зверненням до мене жителів вулиць Басейної та Шахтної з питання водопостачання, мною, на ім.»я міського голови були направлені депутатські звернення з проханням термінового вирішення проблеми  водозабезпечення. Дані питання були вирішені відразу, але з метою кращого тиску води в частині вулиці Басейної необхідно проводити додаткову лінію водопостачання. Дане питання буде розглянуте навесні 2012 року.   
Також на прохання жителів вулиці Первомайської я зверталася до керівництва міського водоканалізаційного господарства у вирішенні питання закриття водоканалізаційної ями по перевулку Первомайському та недопущення несанкціонованого скидання стоків до каналізаційної мережі на вулиці Первомайській, і ці питання були вирішені.
За моєї участі було обрано вуличний комітет по вулиці Шахтній, який плідно співпрацює зі мною та радою. Навесні планується повести грейдерування та підсипку дороги по вулиці Шахтній.
Я приймаю участь у загальноміських  та загальнорайонних заходах.
Мною підіймаються питання ремонту доріг та освітлення вулиць, але нажаль через відсутність фінансового ресурсу рішення даних питань   
поки що відкладено.
Я обрана головою постійної комісії Кремінської міської ради з питань соціально-економічного розвитку, планування, бюджету та фінансів.
Одним із основних завдань постійної комісії є попередній розгляд  міського бюджету, внесення змін, розгляд звіту про виконання бюджету, планів та програм соціально-економічного розвитку міста.
За звітний період відбулося 30 засідань комісії. На засіданнях було розглянуто проект міського бюджету на 2011 рік, головний план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органом місцевого самоврядування, було розглянуто Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна та ряд інших питань.
На протязі року, за моєї участі,  комісією було розглянуто низку питань з уточнення показників бюджету та внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного розвитку міста.
Всі прийняті сесією рішення з профільних питань перебувають на контролі у постійній комісії, інформація про хід виконання розглядається регулярно. Проводиться контроль за розподілом коштів бюджету на першочергові видатки.
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