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УКРАЇНА
КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ
Рішення № 26/3

“ 06 ” червня 2012 р							м. Кремінна

Про роботу 
клубних закладів

  
Заслухавши звіт заступника міського голови про роботу клубних закладів міста, які знаходяться на балансі Кремінської міської ради, керуючись статтями  26 та 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Кремінська міська рада
                                              ВИРІШИЛА:

   1. Звіт заступника міського голови про роботу клубних закладів прийняти до відома.
   2.  Визнати  роботу клубів с. Житлівка, с Червона Діброва , Ст. Краснянка та клубу « Кремінна» задовільною
   3.  Визнати роботу клубу с. Стара Краснянка по проведенню культурно-мистецьких заходів недостатньою, посилити роботу по проведенню культурно-мистецьких заходів.
   4. Виконавчому комітету міської ради  посилити контроль за проведенням  культурно-мистецьких заходів  в клубних закладах міської ради та  розглянути питання про проведення поточного ремонту та поліпшенню матеріально-технічної бази. 
        5. Систематично проводити моніторинг витрат бюджетних коштів, які                                                                                                                                                                                      виділяються на утримання клубних закладів.
        6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно-діючу                депутатську комісію з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.


        Міський голова                                                               В.І. Гриценко

 



ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ КЛУБНИХ  ЗАКЛАДІВ
м. КРЕМІННА  ЗА  2011рік.


Підвідомча  мережа  закладів  культури  Кремінської міської ради складає 4 клуби.  Протягом 2011 року  вживалися заходи щодо забезпечення  їх стабільної роботи.  Закладами культури міста проведено значну роботу з відродження і розвитку національної культури, охорони культурної спадщини, духовного, естетичного і патріотичного виховання населення.
         З  початку 2011 року в клубних закладах міста проведено більш ніж 140 культурно-мистецьких заходів. На даний час   в культурних закладах міста працює понад 20 гуртків, в яких займаються  близько 220 учасників. 
       На утримання клубів  2011 році витрачено коштів міського бюджету всього – 377 186 грн., в тому числі:
на заробітну плату  250 394,0 грн., або 66,4% до загальних витрат;
на енергоресурси 35 371,0 грн., або 119,0% до уточненого плану;
також були виділені та використані кошти на проведення свят, а саме День Перемоги на суму – 900,0 грн.;
на поточний ремонт – 1000 грн.;
на придбання акустичної системи для клубу с. Ст. Краснянка, на суму 1888,0 грн.





      Заступник міського голови                                                      Потапов В. І.














