6 червня  2012 р. відбулася  двадцять шоста  сесія міської ради
6 червня   2012 р. відбулася  чергова    двадцать  шоста  сесія міської ради . ЇЇ провів міський голова Гриценко В.І  . На порядок денний було винесено 54 питання та розгляд звернення мешканців міста   стосовно гарантованого центрального опалення   взимку 2012 -2013 р. 
	На початку сесії депутати заслухали інформацію про виконання бюджету за перший квартал 2012 р.  
За 1 квартал 2012 року  до  міського бюджету  з  загального фонду надійшло 1717899,95 грн. при уточненому плані 1887759 грн. Виконання доходної частини бюджету загального фонду до встановленого плану по податковим  та неподатковим надходженням  становить  91 %.
У 1 кварталі   2011 року  було отримано доходу в сумі  1460976,30 грн. Проти минулого 2011 року доходна частина  бюджету збільшилась  на 17,6 %, або на 256923,65 грн.
Проти минулого року зросли надходження:
- податок з доходів фізичних осіб на 191562,63 грн., або на 22,1 %;
-плати за землю   на 196,05грн. ;
-збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого  значення
та користування земельними ділянками лісового фонду на 28469,21грн.,або
на 6%;
-зменшилися надходження:
- державного мита  на – 36339,40 грн., або на 30,2%;  

- фіксованого сільськогосподарського  податку   на 398,17 грн., або на 16%;
Згідно зведених показників спеціального фонду міського бюджету  річний план  надходжень     становить 1856759,00 грн., уточнений план – 1860389,04 грн.  Уточнений план на  1 квартал 2012 року  складає 385974 грн. Фактично надійшло коштів до спеціального фонду бюджету  станом на 01.04.2011 року  у сумі 620118,02 грн., процент виконання  уточненого річного плану   склав  160,7%.
     На сесії були розглянуті питання про  роботу  дитячих дошкільних закладів , про роботу клубних закладів .
Робота дошкільних установ спрямована на створення оптимальних умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості дитини, дбайливого ставлення до свого здоров'я, а також формування тісного взаємозв'язку дитсадка і родини, вивчення особливостей спілкування в сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця. З метою виконання цих завдань у дошкільних установах протягом навчального року проводилися систематичні заняття з дітьми, виховна робота, ранки, розваги, покази ранкових вистав, дні здоров'я, різні спортивні змагання, батьківські збори.
 	На протязі 2011 року в п’яти дошкільних навчальних закладах загального розвитку у 20 групах з 10,5 годинним перебуванням дітей  виховується 494 дитини.  У всіх ДНЗ створені належні умови для виховання дітей, але на даний час існує черга в дошкільні навчальні заклади. Охоплення дітей дошкільною освітою складає 39,8 % від загальної кількості дітей дошкільного віку (1142 дитини).
За  2011 рік на утримання 5-ти дошкільних навчальних закладів міста з міського бюджету було витрачено 4 455 411,0 грн., або 98,9 % до уточненого плану загального фонду.
 На заробітну плату працівникам ДНЗ використано 2373369,0 грн., що становить 53,3% до загальних витрат дошкільних закладів.
      На харчування дітей витрачено з міського бюджету загального фонду 476874 грн., або 10,7 % від загальних витрат.
	На енергоресурси по дитячим садкам витрачено коштів у сумі 669125,0 грн., або 91,7% до уточненого плану.
	За результатами розгляду депутати доручили виконавчому  комітету  міської ради взяти під особистий контроль дотримання норм харчування в дошкільних навчальних закладах, розглянути питання про поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, провести поточний ремонт в дитячих садках в строк до 01 вересня 2012 року та розглянути питання про відкриття додаткової групи в ДДЗ «Берізка».
	 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 у 2011 році витрачено коштів міського бюджету всього – 377 186 грн., в тому числі:
на заробітну плату  250394,0 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.
 Сесія визнала  роботу клубів с. Житлівка, с Червона Діброва , Ст.Краснянка та клубу « Кремінна» задовільною ,відмітила недостатньою  роботу    клубу с. Стара Краснянка по проведенню культурно-мистецьких заходів ,  та запропонувала посилити роботу у цьому напрямку.  

