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Прошу винести на розгляд комісії з подальшим розглядом на сесії міської ради питання зняття з контролю рішень міської ради
	як виконані:

	№ 19/36 « Про затвердження виробничого плану КП «Кремінського ВУВКГ»  на 2012р.»

№ 19/37 « Про затвердження виробничого плану КП «Кремінський комбінат комунальних підприємств» на 2012р.»
№ 19/38 « Про затвердження виробничого плану КП «КРЕМІННА - КОМУНСЕРВІС» на 2012р.»
№ 19/42 « Про призупинення дії рішень виконкому міської ради та створення комісії для проведення перевірки  економічного обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги»
	№ 20/ 1 « Про поновлення дії рішень виконавчого комітету міської ради та проведення коригування на послуги утримання будинків і споруд та при будинкових територій м.Кремінна, що надаються КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
	№ 22/8 « Про передачу майна територіальної громади на баланс Кремніської міської ради
	№22/10 « Про розгляд листів Рубіжанської об’єднаної Державної податкової інспекції Луганської області.
	№ 22/35 « Про передачу майна комунального підприємстваа Кремінська ЖЕК №1 на баланс Кремінської міської ради та передачі його на відповідальне збереження КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
	№22/36 « Про подовження терміну подачі каналізаційних стоків на діючі поля фільтрації на 2012р.»
	№ 23/4 «Про відмову виділення коштів з міського бюджету на сплату податкового боргу комунальних підприємств Кремінської територіальної громади»
	№ 23/5 «Про визначення Переліку комунального майна Кремінської територіальної громади, яке підлягає відчуженню в рахунок погашення податкових боргів комунальних підприємств»
	№ 23/6 « Про застосування положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника, або визнання його банкрутом»
	№ 23/7 «Щодо підсумків інвентаризації житлового фонду»
	№ 23/15 « Про внесення змін до рішення виконавчого комітету  від 30.04.2009р. № 216 «Про затвердження Статуту комунального підприємства «Кремінський комбінат комунальних підприємств»
	№ 24/24 « Про кризовий стан на комунальному підприємстві Кремінський ВУВКГ»
	№ 25/2 « Про передачу майна Кремінського ККП на баланс Кремінської міської ради та передачі його в оперативне управління КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
	№26/6 «Про виконання виробничого плану комунальними підприємствами Кремінське ВУВКГ, КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» за І квартал 2012р.»
	№26/7 «Про прийняття у комунальну власність Кремінської територіальної громади автодоріг та передачу їх в оперативне управління»

№26/12 «Про передачу житлового фонду малоповерхової забудови на баланс КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
	№26/13 « Про списання нерухомого майна – зруйнованого житлового фонду»
№ 26/17 «Про надання дозволу на оформлення проектів на відключення від внутрішньодомових мереж централізованого опалення та постачання гарячої води квартир та установки індивідуальної системи опалення»
	№ 26/ 53 « Про передачу екскаватора на відповідальне зберігання Кремінському ВУВКГ»
	 № 28/1 «Про хід виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна за перше півріччя 2012р.»
	№ 28/3  «Про виконання виробничого плану комунальними підприємствами Кремінське ВУВКГ, КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» за перше півріччя 2012р.»
	№ 28/26 «Про ліквідацію комунального підприємства Кремінська ЖЕК №1»
	№29/2 «Про внесення змін в Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2012р.»
	№29/4 «Про виконання рішення міської ради від 25.05.2011р. «Про здійснення контролю за використанням та охороною надр на території Кремінської міської ради»
	№29/10 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради шостого скликання № 28/26 «Про ліквідацію комунального підприємства Кремінська ЖЕК №1»
	№ 30/2 «Про виконання виробничого плану комунальними підприємствами Кремінське ВУВКГ, КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС» за 9 місяців 2012р.»
	№30/3 «Про виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Кремінна на 2011-2014 роки у 2012 році»
	№31/1 «Про внесення змін в Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Кремінна на 2012р.»
	№31/4 «Про виконання Правил благоустрою на території міста Кремінна у 2012 році»
	№ 31/11 «Про надання дозволу КП «Кремінське ВУВКГ» на списання з балансу основних засобів, які не підлягають подальшій експлуатації»
	№ 32/8 «Про передачу полігону твердих побутових відходів  з власності ККП у власність КП «КРЕМІННА-КОМУНСЕРВІС»
	




	як ті, що втратили актуальність:

	№ 26/52 «Про створення нового підприємства» 
	№29/3 «Про підготовку до осінньо-зимового періоду 2012-2013 років»






Заступник міського голови                                         І.О.Китайгора

