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Інформація про стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна за І-ше півріччя 2012 року

                У першому півріччі 2012 року виконані певні заходи щодо реалізації програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Кремінна, а саме:

	залучено інвестицій за рахунок  коштів державного бюджету на виконання робіт капітальному ремонту внутрішньо-квартальних  доріг комунальної власності з твердим покриттям  у сумі 294, тис.грн. За рахунок залучених коштів виконано роботи у кв.Побєди  на діянках від магазину «АТБ» до будинку №2 та від буд.№6 до будинку №1. Замовником на виконання робіт виступило Головне управління житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації.
виконано роботи по капітальному ремонту покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду із залученням до зазначених робіт мешканців будинків. На виконання зазначених робіт з бюджету міської ради було витрачено 23,408 тис.грн. із запланованих 191,453 тис.грн.


	виконано роботи по капітальному  ремонту  водопровідних та каналізаційних мереж на території міста із залученням мешканців громади на суму 73,543 тис.грн. із запланованих 140,779 тис.грн.


	надано допомогу у вигляді спів фінансування робіт з капітального ремонту мереж холодного водопостачання та освітлення підвалу об’єднаням  співвласників багатоквартирних будинків  (вул.Шевченко, 29 «Авангард-Кремінна», вул.Победи,3 «Хазяїн дома») у сумі 21,226 тис.грн.


     Крім того в рамках соціально-економічного розвитку м.Кремінна проводилися роботи  з благоустрою  та санітарної очистки території громади, а саме :
	догляд за деревами та кущами (видалення  сухих гілок, обрізання крон)  – 0,4 тис.грн.
	догляд за газонами та квітниками, косіння трави - 4,921 тис.грн.


Систематично проводиться робота щодо утримання  і благоустрою міського кладовища та полігону твердих побутових відходів. На зазначені цілі з міського бюджету було виділено кошти у сумі  відповідно 4,994 тис.грн. та 1,998 тис.грн.

 В рамках утримання вулично-дорожньої мережі проводилися роботи щодо:
	очищення доріг та вулиць від снігу та обробка  протиожеледними сумішами на суму  39,371 тис.грн.
	очищення доріг від сміття та прибирання автобусних зупинок, очищення урн  на суму  4,166 тис.грн.
	поточний ремонт асфальто-бетонного покриття вулиць  Шевченка, вул. Куйбишева, Советська, Мічуріна, Октябрська) за рахунок коштів спеціального фонду бюджету на суму 48,90433 тис.грн.та коштів субвенції з державного бюджету у сумі  32,61265 тис.грн.
	за рахунок коштів субвенції з державного бюджету виконано роботи по капітальному ремонту асфальто-бетонного покриття по вул.Октябрській на ділянці від  вул.Титова до пров.Октябрський, вартість виконання робіт становить 236,54546 тис.грн.


Проводиться робота стосовно  обслуговування об’єктів  вуличного освітлення і зовнішніх електромереж. Виконано капітальний ремонт  ліхтарів та частково мереж зовнішнього освітлення по вулицям Куйбишева, Кірова, Титова, Шевченка, Октябрській, на проспекті Леніна, кварталі Победи, частково по  вул. Інтернаціональна. Роботи виконано за рахунок коштів міського бюджету у   сумі 40,0 тис.грн. Витрати на оплату за спожиту електроенергію по мережам зовнішнього освітлення склали 77,845 тис.грн.

Для покращення стану навколишнього природного середовища  у І-му півріччі поточного року було прийнято міри щодо:

	 Забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів  на суму 30,34253 тис.грн.
	Зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей на суму  9,45379  тис.грн.
	приведення території водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, скверів, лісосмуг,  розташованих в районі поверхневих водних об'єктів в належний санітарний стан – 1,99778 тис.грн.


Для відшкодування витрат на поховання близьких із малозабезпечених сімей виконкомом Кремінської міської ради у 2012 році виділена матеріальна допомога на суму 3850,0 грн. Всього отримали допомогу  14  громадян нашої громади.  

У напрямку організації роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх Кремінською міською радою спільно з  з Кремінським РЦСССДМ, Кремінським РВ УМВС, здійснюються профілактичні заходи щодо виявлення та вилучення з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, з транспорту, громадських місць, дітей, які бродяжать та жебракують Вживаються дієві заходи з виявлення неблагополучних сімей та умов проживання в них неповнолітніх. За неналежне виховання, навчання та розвиток неповнолітніх дітей до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП притягнуто 6 батьків, позбавлено батьківських прав – 18 (відносно19 неповнолітніх дітей).
    Проводяться спільні семінари та наради щодо координації зусиль правоохоронних органів з органами місцевої влади та самоврядування, громадськими організаціями. Сумісно  розробляються спеціальні заходи, направлені на попередження дитячої безпритульності та бродяжництва.	
Одним з напрямків соціального розвитку міста є удосконалення мережі дошкільної освіти. На сьогоднішній день в п’яти дошкільних навчальних закладах загального розвитку у 20 групах з 10,5 годинним перебуванням дітей  виховується 436 дитини.  У всіх ДНЗ створені належні умови для виховання дітей, але на даний час існує черга в дошкільні навчальні заклади. Кремінською міською радою проводиться робота щодо виконання робіт з  капітальних та поточних ремонтів в ДНЗ та відкриття додаткової групи в ДНЗ «Берізка». За  І півріччя 2012 року на утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів міста з міського бюджету було витрачено 2356125,0 грн., або 79,5 % до уточненого плану загального фонду.
 	На заробітну плату працівникам ДНЗ використано 1467912,0 грн., що становить 62,3% до загальних витрат дошкільних закладів.
	На харчування дітей витрачено з міського бюджету загального фонду 209627,0 грн., або 8,9% від загальних витрат.
	На енергоресурси по дитячим садкам витрачено коштів у сумі 118956,0 грн., або 26,4% до уточненого плану.
	За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено капітальний ремонт ШРП ДНЗ «Катруся» на загальну суму 6,871 тис.грн та виділено кошти на проведення капітального ремонту покрівлі дитячого дошкільного закладу «Берізка» у сумі 155,0 тис.грн.
	Протягом І півріччя  2012 року від батьківської плати за перебування дітей  було звільнено 23 дитини-пільговики:  5 чоловік - батьки, яких звільнили від батьківської плати за харчування. Дві дитини з сімей, які потерпілі від наслідків аварії на Чернобильській АЕС; три дитини – з малозабезпечених сімей, 18 чоловік,  діти з багатодітних сімей.
   Для забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій шляхом направлення їх на відпочинок, виконкомом Кремінської міської ради були придбані   путівки до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) – 5 осіб та до ПЗОВ «Мрія» - 4 осіб на загальну  суму 26000,04 грн.  за рахунок коштів загального фонду міського бюджету.
	Також протягом І півріччя поточного року закладами культури міста проведено значну роботу з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.
         З  початку 2012 року в клубних закладах міста проведено більш ніж 70 культурно-мистецьких заходів. На даний час   в культурних закладах міста працює понад 20 гуртків, в яких займаються  близько 220 учасників. 
       На утримання клубів у І півріччі 2012  році витрачено коштів міського бюджету всього – 216384,0 грн., в тому числі:
на заробітну плату  146295,0 грн., або 67,6% до загальних витрат;
на енергоресурси 18564,0 грн., або 99,4% до уточненого плану;
також були виділені та використані кошти на проведення свят, а саме День Перемоги у сумі 900,0 грн.;
 Для покращення умов утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, організації дозвілля дітей та молоді за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету придбано наступні предмети довгострокового використання:
	пральна машина для ДНЗ «Малятко» – 4,188 тис.грн.
	водонагріваючий бак для ДНЗ «Зіронька» - 1,500 тис. грн.

котел з автоматикою для ДНЗ «Малятко» - 15,260 тис.грн.
електром’ясорубки: 1 шт. для ДНЗ «Ластівка» та 2 шт. для ДНЗ «Зіронька»– 4,951 тис. грн.
холодильник для харчоблоку ДНЗ «Ластівка» - 3,940 тис.грн.
	дитяча площадка «Малютка» - 13,5 тис.грн.
	комплект світової та звуко-акустичної апаратури – 36,0 тис.грн.
		Крім того відновлено роботу фонтану на проспекті Леніна та розпочато роботу по відновленню фонтанів у сквері «Слави» та за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету виділено кошти на реконструкцію системи опалення будинку культури «Кремінна» у сумі 152,048 тис.грн.

Заплановані на І-ше півріччя заходи щодо соціально-економічного розвитку м.Кремінна виконано в повному обсязі.



  Заступник міського голови                                                             І.О.Китайгора     

