Інформація про хід виконання програми благоустрою м. Кремінна у 2012 році

До об’єктів міського благоустрою відноситься: вулично-дорожня мережа (проїзна частина вулиці, тротуари, пішохідні доріжки, автомобільні стоянки (паркування біля кінотеатру «Дружба», Тітова і на автостанції).
	водовідливні і дренажні системи, технічні засоби, організація дорожнього руху, мости, кладки.

Побутове та комунальне спорядження території житлової забудови (сміттєзбиральні площадки, контейнери, майданчики для сушки білизни, відпочинку населення, дитячі ігрові майданчики, спортивні площадки;
Зелені насадження (парки, сквери, зелені насадження на вулицях міста, понад дорогою, прибудинкових територіях і санітарно-захисних зонах;
Малі архітектурні форми (лавки, урни, паркани, огородження, рекламні щити, пам’ятники, обладнання на дитячих і спортивних майданчиках, фонтани і декоративні басейни);
	Вуличне освітлення і міські електромережі;
Гідротехнічні споруди включаючи природні водойми.
Споруди санітарної очистки міста (зливні каналізації, полігон ТПВ, громадські туалети);
Фасади будинків.
Відповідальність і належний догляд за об’єктами комунальної власності несе виконавчий комітет міської ради:
	у комунальному житловому секторі КП «Кремінна-комунсервіс»;

на території підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності – керівники.
	У приватному секторі і на прилеглій до садибної ділянки території – власник будинку.
На території Кремінської міської громади за рішенням сесії № 9/3 від 4 травня 2011 року прийнято Правила благоустрою, які спрямовані на створення умов спрямованих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на території м. Кремінна, всіма органами державної влади, органами самоорганізації населення і громадянами міста.
У 2012 році за розпорядженням Кремінського міського голови було проведено 13 суботників, 4 із них загальноміські, які були спрямовані на дотримання вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» під час яких були приведені у санітарний та естетичний стан центральні вулиці міста (прибрано від буряну пішохідні доріжки, побілено дерева та бордюри) наведено порядок на прибудинкових та закріплених територіях, дитячих майданчиках, скверах (вул. Інтернаціональна біля магазину «Слобода», клуб «Кремінна», площа Піонерська, парк Петровського, сквер «Слави»). Приведені у порядок братські могили, пам’ятники. Силами підприємств міста та ЖКГ у березні-квітні 2012 року виконані роботи по очищенню прибережної зони річок Красна та Родникова у районі мосту по вул. Тітова виконані роботи по вирубці сухих дерев та кущів на площі 2,5 га, ліквідовані стихійні сміттезвалища у поймі р. Красна та на території міста.
Додаток: 1 аркуш.
У м. Кремінна санітарна очистка проводиться КП «Кремінна-комунсервіс» згідно графіку, у приватному секторі згідно договору оплати і по заявах. Крім того КП «Кремінна-комунсервіс» приймає активну участь у вивозі ТПВ під час суботників, днів довкілля.
У багатоквартирному секторі міста ТПВ вивозяться щоденно, крім неділі. Не дивлячись на проведену роботу спеціалістами комунальних служб міста, є ще багато проблем – недостатньо ведеться робота по укладенню договорів на вивіз ТПВ з приватним  підприємцями та з населенням, через що не прибираються прибудинкові території, утворюються сміттезвалища на місті ліквідованих та нові, особливу увагу потрібно приділити вул. Донецька, Тельмана і прилеглих до них провулків, де майже не має проплати за вивіз ТПВ, все сміття вивозять у ліс та створюються звалища вдовж залізничного полотна вул. Інтернаціональна, район І шахти ні один приватний підприємець не уклав договір на вивіз ТПВ, сміття виносять за клуб «Кремінна», за аптеку, на безхози по пл.. Піонерська.
На міському цвинтарі під час масових прибирань (на свята) сміття звалюється де завгодно, не встановлені місця збору сміття, відсутні трафарети та забороняючи таблички. До вищезазначеного, з приватного сектору розміщених поруч вулиць ТПВ вивозять і виносять місцеві мешканці на так званий «аеродром», створюючи несанкційні звалища поруч з полігоном ТПВ. Проблемним є район громадських гаражів і інші райони.
За 2012 рік з питань благоустрою проведено 40 сходів, за участю депутатів Кремінської міської громади, СЕС та комунальних служб міста. Вибрано 8 голів вуличних комітетів за згодою мешканців; 4 сходи не відбулося із-за поганої організації (на схід прийшли по 1, 2 чоловіки або відсутні зовсім).
Протягом останніх років по всій Україні проблемою № 1 є накопичення відходів, розрив між прогресуючим накопиченням ТПВ часто у несанкціонованих місцях і заходами спрямованими на запобігання їх утворення та ліквідації загрожує не тільки поглибленню екологічної кризи, а загострення соціально-економічної ситуації в цілому.
Тому необхідно удосконалити розвиток всієї правової, нормативно-методичної та екологічної системи поводження з ТПВ. Проблема відходів має розглядатися як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела, і як екологічно небезпечного чинника. Практичний досвід поводження з ТПВ у різних країнах світу свідчать, що не існує універсального методу, який би повністю задовольнив сумісні вимоги екології, економіки та ресурсозбереження. Як альтернативний варіант – комплексне збирання та переробки ТПВ, яка забезпечує використання відходів як джерела вторинної сировини. Якщо під час складування на полігоні морфологічний склад ТПВ не впливає на технологію робіт, технічні показники то негативно впливає на стан довкілля так, як збільшилась кількість полімерів, картону і т. п. Враховуючи розклад полімерів 50-200 років і не прогнозованість хімічних реакцій стає відкритим проблема їх накопичення способом на даний час у межах міста Кремінна заходиться 20 несанкціонованих сміттезвалищ. Приблизна кількість відходів на них 250 тис. тон.
З початку 2012 року ліквідовано 48 сміттезвалищ близько 2376 куб. м, по місту та прибрано кармані-сміттєзбиральники у кількості 2 шт по об’їзній дорозі. З питань благоустрою та перевірки проводились рейди, графік проведення рейдів узгоджувався та затверджувався Кремінським міським головою.
Проведено рейдів спільно з працівниками РВ УМВС – 12;
	з працівниками СЕС – 9;

з працівниками КП «Кремінна-комунсервіс» - 18;
з працівниками райдержадміністрації – 4;
з комісією по благоустрою ї торгівлі – 9;
з працівниками ДАЇ – 4;
	Всього проведено 56 рейдів.
за порушення Правил благоустрою по ст. 152 КУпАП складено 11 протоколів, розглянуто на адміністративній комісії – 11, з них 7 звільнено від відповідальності згідно ст. 18, 22, 33, 34, сплачено штрафів на суму 1360 грн. Виписано приблизно 3000 попереджень надано дозволів на зберігання будівельних матеріалів – 28.
Крім того з населенням проводились бесіди та надавались роз’яснення.
В рамках проведення дня Довкілля та суботників і виконання «Програми охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки» у 2012 році висаджено весною 102 дерева на суспільних заходах (дерева викопувалися на територіях ЛМТ та деяка кількість придбана КП «Кремінна-комунсервіс», приватними підприємцями та мешканцями приватного сектору. Восени висаджено приблизно 109 дерев (дитячий парк – 50; вул. Тітова, 1 – 9; вул. Побєди, 4 – 8; вул. Шевченко, 25 – 10; Дубова Роща, 14 – 3; пр-т Леніна, 15 – 2; вул. Пархоменко, 34 – 3; вул. Горького, 41 – 2; вул. Горького, 86 – 3).
Інвентаризація зелених насаджень по місту не проведена, цим займається інвентар бюро. Кремінською міською радою виділяються кошти на проведення інвентаризації.
Загальна площа земельних насаджень міста складає 659 га, площа земельних насаджень загального користування 200 га, зелені насадження, які доглядаються – 22,1 га, площа газонів 20,15 га, квітників 2,0 га, парків 2,0 га           (+ новий), скверів 2,8 га. Всього по місту посаджено 7000 дерев, з них підлягають видаленню як аварійні 214.
Надано дозволів на зріз 89 дерев, зрізано 61 дерево за період з 01.06.2012 по 01.12.2012.
Дерева взагалі зрізались за рахунок деревини використаної на власні потреби.
По пров. Інтернаціональному 2 тополі зрізані силами КП «Кремінна-комунсервіс».
На КП «Кремінна-комунсервіс» розглядається питання по вирощуванню посадкового матеріалу дерев та квітів.
У липні-серпні місяці 2012 року за розпорядженням голови районної державної адміністрації та розпорядження міського голови було запроваджено карантинний режим по знищенню амброзії полинолистої.
Для ліквідації вогнищ карантинного буряну керівниками підприємств та установ усіх форм власності було прийнято агротехнічні засоби та встановлено суворий контроль за виконанням даних розпоряджень. Особлива увага у цьому плані приділялась узбіччям доріг тому що транспортні засоби, які рухаються шляхом засміченим бур’янами є основними рознощиками насіння бур’янів на великі відстані.
З посадовими особами та громадянами міста проводились бесіди та роз’яснення про необхідність знищення амброзії – як небезпечної для здоров’я людей рослини.
По м. Кремінна амброзію було виявлено на 28 га. Взагалі по місту постійно обкошувались від бур’янів парки, сквери, прибудинкові території комунальними службами міста , силами підприємств та організацій, мешканцями приватного сектору.
Щодо інженерно-геологічних даних значна частина території Кремінської територіальної громади відноситься до зони підтоплення, що провокує і активізує розвиток таких небезпечних геологічних процесів, як зсуви, обвали, корозія та засолення ґрунту, заболочуваність, суфозія, пливуни, просадку а де набухання, а також просідання ґрунту, що суттєво впливає на умови життєдіяльності людей у цій зоні.
Для прокладання відтоку води, дренажу та відкачування води потрібно необхідні засоби – мотопомпи, водяні рукави та кошти на проведення робіт.
КП «Кремінна-комунсервіс» з метою покращення системи дорожнього руху, постійно проводилась робота по установці дорожніх знаків, дорожньої розмітки, ремонт доріг.
На СТО по вул. Інтернаціональна проводиться робота по регулюванню двигунів, працює пункт контролю по вмісту СО у вихлопних газах авто.
Кремінським КП «Кремінна-комунсервіс» з метою недопущення загоряння полігону ТПВ у весняно-літній період виконувались роботи по плануванню полігону з послідуючою засипкою землею. Що було постійно на контролі.
Районною СЕС проводиться регулярний збір проб води, для цього виділені спеціальні місця. Розроблена і виконувалась по об’єму фінансування програма водозабезпечення м. Кремінна постійно проводиться заміна водогонів, які вийшли з ладу за час довготривалого використання на нові та ремонтуються розвідні колодязі, колектори, ливневі водовідстійники, КП «Кремінна-комунсервіс» ливневі колодязі.
Проводяться роботи по реконструкції центрального та вечірнього ринків, на вечірньому ринку частково замінено освітлення, виконані роботи по ремонту під’їзної дороги до розвантажувального майданчику, пішохідних доріжок.
Питання санітарного стану міста знаходяться на постійному контролі виконкому міської ради і розглядаються на засіданнях виконкому.
Депутатський корпус, голови вуличних комітетів теж проводять постійну роботу з населенням по наведенню і підтриманню чистоти і порядку на території Кремінської громади, приймають посильну участь у проведені свят.
На день міста визначаються та нагороджуються кращі колективи підприємств, організацій, установ, мешканців міста – грамотами та цінними подарунками за зразкове утримання закріплених територій.

