Інформація про стан виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Кремінна на  2012 рік


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

	за рахунок коштів обласного дорожнього фонду у сумі 535,265  тис.грн.  проведено роботи по капітальному ремонту внутрішньо квартальних доріг кварталу Побєди м. Кремінна  та асфальтобетонного покриття по вул. Леніна від буд. № 26 до буд. № 60,  за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та утримання автодоріг комунальної власності було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Октябрська та 

вул. Полнова на загальну суму 332,032 тис. грн. 
На поточний ремонт автомобільних доріг було витрачено кошти  міського бюджету та кошти субвенції у сумі 119,593 тис.грн. 
	проведені роботи з грейдерування ґрунтових доріг комунальної власності виконувалися силами філії «Кремінський райавтодор» ДП «Луганський облавтодор». На виконання даних робіт з міського бюджету було витрачено кошти у сумі  4,291 тис. грн.


	виконані роботи по реконструкції та капітальним ремонтам  об’єктів архітектури – 526,707 тис.грн.:

-    капітальний ремонт меморіалу «Слави»;
-    капітальний ремонт пам’ятника Загиблим шахтарям;

	виконано роботи по капітальному ремонту покрівель та інженерних мереж багатоповерхового житлового фонду із залученням до зазначених робіт мешканців будинків, а саме :

-  капітальний ремонт покрівлі за адресою: вул. Тітова, 12; 
    вул. Шевченко, 10; пл. Красна, 1; пров. Октябрьський, 4 ; пров.    
    Інтернаціональний, 63; вул..Карла Лібкнехта, 10; просп. Леніна, 10;
-  капітальний ремонт конструктивних елементів під’їзду по вул.  
   Шевченко, 10;
- капітальний ремонт отмостки та цоколя вул. Побєди,4;
- капітальний ремонт системи теплопостачання  вул. Титова,7;  
          На виконання зазначених робіт з бюджету міської ради було витрачено 163,867  тис.грн. 

	виконано роботи по капітальному  ремонту  водопровідних та каналізаційних мереж на території міста на суму 459,582 тис. грн. :

- вул. 30-те Січня, вул. Кооперативна, вул. Озерна, вул. Дражевського,     
 вул. Пісчана, вул. Артема, вул. Октябрська, вул. Шевченко,  
пров. Красно армійський, пров.Садовий;
- каналізаційний колектор на поля фільтрації по пров. Садовий та під залізничним полотном
- капітальний ремонт насосних агрегатів свердловини Житлівського водозабору та капітальний ремонт артезіанської свердловини №19 в сел..Стара Краснянка.
	Роботи по капітальному ремонту вуличних водоводів виконувалися з дольовою участю мешканців.

	виконано роботи по капітальному ремонту у дошкільних навчальних закладах на суму – 187,087 тис. грн.:

капітальний ремонту шиферної покрівлі  ДНЗ «Берізка»;
	капітальний ремонт шафи розподільної у ДНЗ «Катруся»;
	роботи по встановленню металопластикових вікон у ДНЗ «Зіронька» і ДНЗ  «Ластівка» (частково)
Для дитячих дошкільних закладів придбано предмети довгострокового користування на загальну суму 28,304 тис.грн., а саме:
- холодильник для ДНЗ «Ластівка»-3940,00 грн., 
- електричний нагрівальний бак для ДНЗ «Зіронька» - 1500,00 грн, 
-  пральна машина для ДНЗ «Малятко» - 4188,00 грн., 
- Електром’ясорубка для ДНЗ «Ластівка» - 2001,00 грн., 
- газовий котел для ДНЗ «Малятко» - 15260,00 грн.,  
- електром’ясорубка для ДНЗ «Берізка» 1415,00 грн.

Крім того придбано дитячий  майданчик «Малютка» - 13500,00 грн;
У 2012 році виділено з місцевого бюджету на енергозабезпечення: 
Дитячих дошкільних закладів  – 577,953 тис. грн;

У 2012 році з бюджету Кремінської міської ради було виділено  на оздоровлення дітей у літній період – 26,004 тис. грн. 
	 4 путівки до оздоровчого комплексу «Южний» (АР Крим, Бахчисарайський район, с. Піщане, Верхній городок, 34) - 15 524,00 грн.
	 5 путівок для дітей пільгових категорій міста до ПЗОВ “Мрія” – 10480,00 грн;


Протягом звітного року проведені роботи по капітальному ремонту у клубах на суму - 172,585 тис.грн.:
-   реконструкція системи опалення  БК  «Кремінна»;
-    реконструкція опалення  клубу Червона Діброва;
У 2012 році виділено з місцевого бюджету на енергозабезпечення  клубних установ витрачено  5,550 тис. грн.., на придбання звукової апаратури – 36,0 тис.грн.


На протязі  2012 року у м. Кремінна було організовано та проведено:
	змагання з міні-футболу серед комунальних підприємств;

змагання з волейболу серед комунальних підприємств;
змагання з міні-футболу серед школярів міста та регіону;
всеукраїнські ігри ветеранів з настільного тенісу;
спартакіада підприємств та організацій міста;
спартакіада школярів м. Кремінна;
всеукраїнський турнір  з настільного тенісу серед молоді та ветеранів за участю Героя України Шовкопляса І.Ф.;
змагання з мотокросу пам’яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам;
змагання з велоспорту «Меморіал ЗТУ Кошелева М.І»;
змагання державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування;
змагання  до державних свят - «Богатирські ігри», «Веселі старти».
З міського бюджету на заходи з фізичної культури витрачено кошти у сумі 7,782 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, їх підживлення, поливання, видалення аварійних дерев, сухих гілок, обрізання крон по місту
	догляд за зеленими  насадженнями  на проспекті Леніна і у сквері Слави, садіння квітників однолітніми саджанцями 
	догляд за газонами та квітниками 
	видалення трави з обочин, кюветів, водовідвідних канав
	догляд за дренажними мережами та водовідвідними спорудами 
	очищення від сміття місць, де утворюються стихійні звалища .


На зазначені роботи з міського бюджету витрачено кошти у сумі 149,877тис.грн.

Для виконання робіт з благоустрою придбано за рахунок спеціального фонду міського бюджету сміттєвоз,  3 мотокоси та 1  бензопила  для КП «Кремінна –комунсервіс».

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 30,794 тис.грн. та 1,692 тис.грн. 

 В рамках утримання вулично-дорожньої мережі проводилися роботи щодо:
	очищення доріг та вулиць від снігу та обробка  протиожеледними сумішами на суму  77,104 тис.грн.
	очищення доріг від сміття та прибирання автобусних зупинок, очищення урн  на суму  17,846 тис.грн.


Протягом року проводилася робота по капітальному ремонту мереж вуличного освітлення. Роботи виконано за рахунок коштів міського бюджету у сумі 95435,36 тис.грн. 
Витрати на оплату за спожиту електроенергію по мережам зовнішнього освітлення склали 170,65832 тис.грн.

Для покращення стану навколишнього природного середовища протягом  2011 року було прийнято міри щодо:
	забезпечення екологічно безпечного збирання і захоронення відходів -60,921  тис.грн.;
	очищення території прилеглої до полігону в районі контрольних свердловин – 1,998 тис.грн.;
	 зріз аварійних дерев, які загрожують життєдіяльності людей – 37,819 тис.грн.;


Заплановані на 2012 рік заходи щодо соціально-економічного розвитку м. Кремінна виконано в повному обсязі.




  Заступник міського голови                                                             І.О.Китайгора     


