Згідно з планом роботи міської ради в 2014 році проведено 7 сесійних
засідань міської ради шостого скликання.
Всього на сесіях розглянуто 104 питання по всіх питаннях прийнято
рішення. За звітний період проведено 19 засідань виконавчого комітету,
розглянуто 275 питань. Видано 190 розпоряджень з основної діяльності.
Було розглянуто та затверджено ряд міських програм:
 Програму підтримки та розвитку фізичної культури і спорту на 2014
рік;
 Програму соціального захисту окремих незахищених категорій населення на 2014 рік;
 Програму зайнятості населення міста на 2014 рік;
 Програму розвитку футболу в місті на 2014 рік;
 Програму зміцнення матеріально-технічної бази Комунального підприємства «Гребінківський комбінат комунальних підприємств», покращення утримання об’єктів житлово-комунального господарства та надання послуг населенню на 2014 рік;
 Програму покращення благоустрою м. Гребінка на 2014 рік;
 Програму підтримки Гребінківської районної громадської організації
«Союз Чорнобиль України»;Програму підтримки діяльності Гребінківської районної організації ветеранів на 2014 рік;
 міську Програму підтримки військо службовців, які проходять службу
в зоні АТО.

На сесійних засіданнях прийняті рішення: «Про затвердження нормативних
документів по використанню комунального майна, що знаходиться у власності
територіальної громади м. Гребінка», «Про організацію оплачуваних
громадських робіт в м. Гребінка на 2014 рік», «Про затвердження Правил
утримання домашніх тварин та птиці на території Гребінківської міської ради»,
«Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку
інфраструктури міста», тощо.
З метою забезпечення нормальної життєдіяльності міського комунального
господарства розглянуто питання про його підготовку до роботи в осінньозимовий період 2014-2015 років.
Протягом звітного періоду прийнято рішення про взяття на баланс
територіальної громади міста приміщення колишнього ДНЗ «Васильок»», а
також з питань прийняття місцевих податків і зборів на 2015 рік, з питань
земельних відносин, виконання бюджету міста та ін.
Відповідно до регламенту міської ради питання, що виносилися на сесію,
попередньо розглядалися на засіданнях постійних депутатських комісій міської
ради та засіданнях виконавчого комітету.
У міській раді створено та працюють 5 постійних комісій :
- постійна комісія з питань бюджету, фінансів та підприємництва;
- постійна комісія з питань соціально-культурного розвитку, будівництва,
земельних відносин, житлово-комунального господарства, торгівлі, транспорту
- постійна комісія з питань охорони здоров’я, освіти, культури, фізичної
культури, молоді і спорту, туризму, соціального захисту населення;
- постійна комісія з питань законності, правопорядку, екології, раціонального природокористування;
- постійна комісія з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, зв’язку з засобами масової інформації.
Додатково за рішенням 21 сесії міської ради в 2014 році створено постійну
комісію з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ,
парків, скверів, інших об’єктів, що розміщені на території Гребінківської
міської ради.
В минулому року біда прийшла на українську землю – на Сході країни
проводиться антитерористична операція. Багато гребінківців пішли
добровольцями, або були призваними та стали учасниками АТО. Жителі
міста не залишились осторонь допомоги військовослужбовцям, які
перебувають в зоні АТО, та їх сімʼям. Люди збирали і кошти, і продукти
харчування, і теплі речі.
Рішенням 25 сесії Гребінківської міської ради 6 скликання від
09.09.2014 року затверджено міську Програму підтримки військовослужбовців, які проходять службу в зоні АТО. На виконання заходів Програми на

2014 рік, згідно рішення ради від 09.09.2014 року, виділено 20 000 грн. В ході
реалізації Програми було створено комісію міськвиконкому для вивчення
умов проживання сімей військовослужбовців з метою надання їм адресної
допомоги. В ході реалізації програми надано інформаційно - правову допомогу таким сім’ям. Протягом жовтня-грудня 2014 року надано матеріальну
допомогу 24 військовослужбовцям та членам їх сімей, на загальну суму –
15 257 грн. Допомога надавалась на вирішення соціально-побутових питань,
лікування, а також на оплату за утримання будинків і споруд та прибудинкової території (квартирної плати), оскільки згідно Програми учасники АТО та
члени їх сімей звільнені від її сплати, та на компенсацію батьківської плати
за харчування і перебування дітей учасників АТО в дошкільних навчальних
закладах.
Рішенням 27 сесії Гребінківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 затверджено міську Програму підтримки військовослужбовців, які проходять
службу в зоні АТО, та членів їх сімей на 2015 рік. На реалізацію програми
виділено 50 000 грн. На даний час в 2015 році використано 9986 грн. та надано допомогу 13 військовослужбовцям та членам їх сімей

Не буду Вам доказувати очевидного, що бюджет – це основа стабільної
діяльності місцевого самоврядування – це бездефіцитне фінансування
дошкільних та позашкільних навчальних закладів, міських
програм,
своєчасна виплата заробітної плати, стовідсоткове фінансування захищених
статей, соціально-економічний розвиток міста.
Бюджет міста за 2014 рік виконано по доходах на 102% , при плані –
10 569 560грн. виконання склало – 10 776 262грн., в тому числі:
по загальному фонду – 9 217 605грн.(105,9%) при плані – 8 707 537грн.;
по спеціальному фонду – 1 558 657грн. (83,7%) при плані – 1 862 023грн..
Перевиконання понад планових надходжень доходної частини загального
фонду бюджета міста склало – 582 581грн..
На реалізацію міських програм в бюджеті міста на 2014 рік були
заплановані відповідні суми , а саме:
Програма підтримки та розвитку фізичної культури та спорту:
Заплановано - 176,1 тис. грн.
в 2015 р.- 250 тис. грн..
Виконання – 176,1 тис. грн.
Програма по розвитку футболу:
План – 75 372 тис. грн.
в 2015 р. – 82 тис. грн.
Виконано – 100%, в т.ч.:
харчування гравців – 35,0 тис. грн.,
оренда автобуса – 8,4 тис. грн.,

та додатково виділено та профінансовано кошти на придбання футбольної
форми - 15,4 тис. грн.
Програма зміцнення матеріально-технічної бази ККП:
План -295,0 тис. грн.
Виконано – 0
По цій програми хотів би дещо уточнити. Згідно рішення Полтавської
обласної ради повторно було виділено 295 000,00 грн. на придбання
сміттєвоза (дані кошти виділялися протягом трьох років, 2012 – 2014 рр. В
2012 та 2013 роках після проведення тендера фінансування на придбання
сміттєвоза не надійшло). В 2014 році знову було проведено тендер на
закупівлю сміттєвоза. Торги було відмінено в зв’язку з подачею менше двох
пропозицій. Подальше проведення торгів було недоцільним так, як
фінансування становило 295 000,00 грн., а згідно тендерної пропозиції
переможця торгів, ціна сміттєвоза становила 564 840,00 грн.
Програма покращення благоустрою:
План – 351,4 тис. грн.
Виконано – 351,4 тис. грн.
Дотація ЖКГ на погашення заборгованості по з/платі:
План – 243,3 тис. грн.
Виконано – 243,3 тис. грн.
Програма соціального захисту окремих незахищених категорій
населення:
План – 6,0 тис. грн..
Виконано – 5,8 тис. грн., а саме:
поховання невідомих – 1,8 тис. грн.,
матеріальна допомога на лікування -4,0 тис. грн..
Міська програми підтримки діяльності районної громадської
організації «Союз чорнобиля»:
План – 5,0 тис. грн..
Виконано – 5,0 тис. грн..
Міська програми підтримки діяльності районної громадської
організації ветеранів:
План – 5,0 тис. грн..
Виконано – 5,0 тис. грн..
Міська програма по озелененню міста та догляду за зеленими
насадженнями:
План – 98,9 тис. грн..
Виконано – 87,3 тис. грн., а саме:
видалення сухостійних, аварійних дерев – 19,1 тис. грн.,
ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища – 45,2 тис. грн.,

викошування газонів по вулицях міста – 17,6 тис. грн.,
виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції
сміттєзвалища – 5,4 тис. грн..
Ямковий ремонт доріг:
План – 110,7 тис. грн..
Виконано – 94,4 тис. грн..
Капітальний ремонт доріг:
План – 1 222,4 тис. грн..
Виконано – 285,1 тис. грн., а саме:
1. вул. Городищенська
проектно-кошторисна документація – 10,3 тис. грн.,
експертиза – 1,3 тис. грн..
2. вул. Ульянова
проектно-кошторисна документація – 10,3 тис. грн.,
експертиза – 1,3 тис. грн.,
технічний нагляд – 18,2 тис. грн.,
капітальний ремонт дороги – 239,6 тис. грн..
Капітальний ремонт приміщень:
1. Гребінківська міська рада
План - 217,1 тис. грн.
Виконано – 139,3 тис. грн.
2. ДНЗ «Теремок»
План – 358,6 тис. грн.
Виконано – 358,6 тис. грн., а саме:
виготовлення проектно-кошторисної документації – 1,9 тис. грн.,
експертиза – 1,3 тис. грн.,
технічний нагляд – 6,9 тис. грн.,
авторський нагляд – 0,7 тис. грн.,
капітальний ремонт будівлі – 347,7 тис . грн.
Хотів би дещо розповісти про роботу комунальних підприємств міста.
Протягом 2014 року силами КП «Гребінківський ККП» проведено
ямковий ремонт твердого покриття вулиць міста.
Ямковий ремонт твердого покриття асфальтобетоном проведений на
вулицях: Миру, Калініна, Жовтнева, Петровського.
Ямковий ремонт твердого покриття відпрацьованим щебенем
проведений на вулицях: Городищенська, 50 - років Жовтня, Свобода, 1- го
Травня, Ломоносова, Шмідта, 40- років Жовтня, Деповська, Сковороди.
На 2014 рік було заплановано проведення капітального ремонту
житлового фонду міста по 17 об’єктах на суму 209,5 тис. грн.
Фактично в 2014 році проведено капітальний ремонт комбінатом
комунальних підприємств по 9 об’єктах на суму 149,9 тис. грн., а саме:

- будинок № 9 по вулиці Калініна – ремонт тепломережі – 10 048,39
грн.;
- будинок № 1 по вулиці Калініна – ремонт водопостачання – 4 973,51
грн.;
- будинок № 8 а по вулиці Фрунзе – ремонт водопостачання –
6 409,58 грн.;
- будинок № 14 по вулиці Фрунзе – ремонт вимощення навколо будинку – 2 717,74 грн.;
- будинок № 61 б по вулиці Пушкіна – ремонт водопостачання –
10 607,24 грн.;
- будинок № 11 а по вулиці Калініна - ремонт каналізації – 3 688,04
грн.;
- будинок № 82 по вулиці Шевченка – ремонт даху – 32 262,72 грн.;
- будинок № 1 по вулиці Калініна – ремонт даху – 47 972,16 грн.;
- будинок № 14 по вулиці Червоноармійська – ремонт даху –
31 213,78 грн.
Також комбінат комунальних підприємств провів капітальний ремонт
приміщення дитячого садка «Теремок» на суму 347,7 тис. грн.
Витрати Комбінату комунальних підприємств по виконанню робіт по
благоустрою міста за 2014 рік склали – 408 847,31 грн.:
- витрати на оплату праці – 219 209,84 грн. (з/п – 164 338,17 грн., нарахування на з/п – 54 871,67 грн.);
- матеріальні витрати – 127 477,40 грн. (господарські, будівельні матеріали – 56 496,49 грн., ПММ – 70980,91 грн.);
- загальновиробничі витрати – 62 057,57 грн.;
- амортизаційні відрахування – 132,50 грн.
Крім того для
покращення благоустрою міста комунальним
підприємством проведено наступні роботи, які оплачувалися згідно актів
виконаних робіт, а саме:
- ліквідація несанкціонованих звалищ на суму 43 662,77 грн.;
- формування та видалення дерев на суму – 23 803,29 грн.;
- викошування газонів на суму 17 555,43 грн.;
- установка дорожніх знаків на суму 4 496,86 грн.;
- ремонт системи опалення будинку Школяра на суму 2 133,50 грн.

Спортивний комплекс – це наша гордість, наша слава. Але наряду
багато проблемних питань. Основне із них – це відсутнє фінансування на
утримання спортивних споруд. На спортивному комплексі орендує
приміщення ДЮСШ. Видатки на утримання якої фінансуються з районного
бюджету, але вони покривають тільки з/плату і невелику долю енергоносіїв.

На підтримку фізичної культури та спорту направляються кошти з
міського бюджету ( через програму). в 2014 - 176,1 тис. грн. Всі вони освоєні,
але утримування спортивних споруд не фінансується взагалі. На
сьогоднішній день східна трибуна виведена із експлуатації, руйнуються
тренажерні зали в 2-х ярусному виконанні. Міською радою була замовлена і
виготовлена проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт
даних приміщень і кімнат для проживання. Кошторисна вартість становить 5
млн. 600 тис. грн.
Керівництво міської ради, районної ради, райдержадміністрації звертало
ся неодноразово до Кабінету Міністрів України, облдержадміністрації,
управління Південної залізниці з пропозицією розглянути декілька варіантів
фінансування Спортивного комплексу, а саме:
1. При фінансуванні Спортивного комплексу, як виняток, не застосовувати
формульних розрахунків, так як вони не враховують інфраструктуру даного
закладу, або здійснювати видатки місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні міжбюджетних трансфертів. З Кабінету Міністрів прийшла
відписка тобто фактично питання не вирішено.
2. Обласна державна адміністрація вивчає питання не перший рік щодо
створення філіалу обласної ДЮСШ на базі нашого спорткомплексу.
3. Керівництво Південної залізниці відповідь надала про відмову (надання
в оренду, взяття на баланс).
В липні 2014 міською радою було прийняте рішення про передачу
Спортивного комплексу з комунальної власності міста в спільну власність
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області. Було проведено
не одне виїзне засідання комісії обласної ради в зв’язку з цим. Обстежено
Спорткомплекс, обласна комісія дала рекомендацію на передачу, але на
засіданні постійних комісій обласної ради, де були присутні і ми, питання
спочатку було знято з порядку денного засідання обласної сесії, а коли
повторно було розглянуто взагалі відмовлено в розгляді даного питання,
мотивуючи це тим, що в обласному бюджеті відсутні кошти. Чому виникло
питання про передачу в комунальну власність області, тому що згідно
Бюджетного Кодексу обласний бюджет має право здійснювати видатки на
утримання спортивних споруд, які знаходяться у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Полтавської області.
Але не дивлячись на всі ці перипетії Спортивний комплекс працює. В
2014 році Комунальний заклад отримав власних надходжень 586 496 грн.
Що дало змогу з урахуванням допомоги з міського бюджету виплачувати
заробітну плату, здійснювати виплату на господарські витрати, проводити
косметичні ремонти, придбавати матеріали та інвентар.
Особливо хочу
подякувати за все, директору Спортивного комплексу — Копилову Юрію
Петровичу.
В 2014 році на базі спортивного комплексу було проведено близько 114
спортивно-масових заходів різного рівня.

З них змагань, які мають статус Всеукраїнських
- 16
Чемпіонатів України - 24
Обласного рівня
- 53
Міських та районних змагань - 41
Федерація футболу району проводила відкриту першість району з
футзалу протягом 5 місяців. В цих змаганнях брали участь 24 команди
крім наших і футболісти Драбівського, Оржицького, Пирятинського
районів.
На базі нашого комплексу відбулися зональні обласні змагання серед
команд райвідділів міліції, райдержадміністрацій, Полтавської філії
обленерго.
Також проведено змагання з тенісу, волейболу, гандболу, баскетболу,
шахів, шашок, на День Конституції, День Міста, День Незалежності.
У відкритих обласних змаганнях з легкої атлетики беруть участь
команди Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської, Кіровоградської
областей.
У чемпіонатах України з жіночого футзалу та всіх вікових груп
дівчачих команд, що проводились у нас беруть участь з міст України:
Києва, Донецької області, Сум, Вінниці, Львова, Костополя, Коцюбинського,
Івано- Франківська, Шполи, Славутича, Хмельницького, Дніпропетровська.
Проводиться традиційний турнір пам’яті тренера з гандболу
Метельського О.К., в якому беруть участь команди трьох областей України.
На футбольному полі проходили ігри чемпіонату області серед команд І
ліги з участю нашої команди ―Локомотив‖, фінальні ігри кубків району з
футболу.
На спортивних майданчиках та в приміщеннях спорткомплексу
щоденно проводять тренування близько 250 спортсменів дитячо-юнацької
спортивної школи.
Міська рада в 2014 році утримувала два дошкільні навчальні заклади «Веселка»
та «Теремок». На утримання дошкільних навчальних закладів в 2014 році було
профінансовано 4 млн. 32 тис. 798грн., з них на заробітну плату 2млн. 591 тис.
349 грн. На продукти харчування – 506 тис. 713 грн. Оплата енергоносіїв – 423
тис. 763 грн. і т.п. Капітальний ремонт ДНЗ «Теремок» - 358 тис.598 грн.
Кількість дітей :
«Теремок» – 120 дітей
«Веселка» - 267 дітей.
Також утримували з міського бюджету в 2014 році два позашкільні заклади:
Будинок дитячої та юнацької творчості та Станція юних техніків. На їх
утримання було профінансовано 646тис. 035 грн. в т.ч. на заробітну плату 484
тис. 874 грн. на енергоносії 129 тис.049 грн.

У місті проводиться системна робота щодо здійснення державної
регуляторної політики. Розробка проектів регуляторних актів виконується із
дотриманням принципів державної регуляторної політики.

З метою інформування громадськості та залучення її до регуляторної
діяльності на офіційному сайті Гребінківської міської ради функціонує розділ
«Регуляторна політика», на якому оприлюднюються плани підготовки проектів
регуляторних актів, безпосередньо проекти регуляторних актів з аналізами їх
регуляторного впливу, звіти про відстеження результативності регуляторних
актів, інформація щодо провадження в місті державної регуляторної політики.
А також всі регуляторні акти з аналізами для обговорення громадою друкувалися
в районній газеті «Гребінчин край».
Дотримання регуляторними органами принципу передбачуваності
регуляторної діяльності підтверджується складанням плану регуляторної
діяльності та внесенням змін та доповнень до нього. Згідно з
вищезазначеними планами з підготовки проектів регуляторних актів на 2014
рік (з урахуванням доповнень) було розроблено 7 проектів регуляторних
актів, які згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності» пройшли процедуру обговорення
та були розміщені на офіційній сторінці Гребінківської міської ради та в
газеті «Гребінчин край».
Проекти регуляторних актів виносилися на розгляд депутатських
комісій та на громадські слухання жителів міста де вивчались та
обговорювалися пропозиції від підприємців, жителів та представників
депутатського корпусу. У переважній більшості пропозиції були враховані та
знайшли відображення у прийнятих рішеннях.
Для визначення доцільності впровадження певних регулювань
виконавчим комітетом Гребінківської міської ради здійснюються заходи з
відстеження результативності чинних регуляторних актів. Проводиться
базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторних
актів, інформація про що розміщується на сайті Гребінківської міської ради.
Здійснені розробниками повторні та періодичні відстеження
результативності свідчать про те, що прийнятими регуляторними актами
досягнуто визначених цілей та їх реалізація має позитивні результати.
З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та
у відповідності з вимогами ст.7 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики в сфері господарської діяльності» у визначений
законодавством термін розроблено план регуляторної діяльності на 2015 рік.

При виконавчому комітеті створена адміністративна комісія, яка у
відповідності до чинного законодавства, протягом 2014 року розглянуто 10
адміністративних протоколів. Всього до виконкому надійшло 14
адмінпротоколів, 4 з них були повернуті, за неналежністю. За результатами
розгляду накладено штрафів на суму 1683 грн. Розглядалися протоколи про
порушення правил благоустрою територій населених пунктів, порушення
правил торгівлі на ринках, куріння тютюнових виробів в неустановлених
місцях, порушення правил продажу алкогольних напоїв, пива,
слабоалкогольних напоїв неповнолітнім.
Протягом року проводилися засідання опікунської ради, яка діє при
міськвиконкомі. На засіданнях розглядалися наступні питання: щодо
припинення піклування у зв’язку досягнення підопічним повноліття; про
припинення опіки у зв’язку неможливістю опікуна за станом здоров’я
виконувати свої обов’язки; щодо призначення опікуна над недієздатною
повнолітньою особою; про надання згоди на реєстрацію повнолітньої особи в
домоволодіння, яке частково належить неповнолітнім, тощо.
Основним напрямком розвитку споживчого ринку є розширення мережі
сучасних торговельних об'єктів.
Сьогодні споживчий ринок міста Гребінка сформований завдяки
розгалуженій мережі об’єктів торгівлі і станом на 01.12.2015р. мережа
підприємств споживчого ринку налічує 190 об’єктів, а саме:
- підприємств роздрібної торгівлі
- 176
- кіосків
- 14
- магазинів всього:
- 162 з них
- магазинів з продажу продовольчих товарів - 46
- магазинів з продажу непродовольчих товарів - 64
- магазинів змішаної торгівлі
- 36
- торгові павільйони
- 16
- підприємств ресторанного господарства
- 14
Діюча мережа підприємств здатна задовольнити платоспроможний попит
населення у різноманітних товарах та послугах.
Суб’єктами підприємницької діяльності проводиться робота з
реконструкції та впорядкування вже існуючих торгових підприємств.
Проводяться роботи по оформленню фасадної частини торгових об’єктів,
благоустрою прилеглої території.
Рівень пропозицій послуг на споживчому ринку підприємствами харчування
можна охарактеризувати як цілком достатній. У той же час у місті дуже мало
спеціалізованих закладів, дитячих кафе, молодіжних клубів.
Головним законом, який регулює відносини між споживачами товарів,
робіт і послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також
визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері
захисту прав споживачів – є Закон України «Про захист прав споживачів».

В міській раді постійно проводиться прийом громадян у сфері захисту
прав споживачів де надаються безкоштовні консультації та проводиться
аналіз договорів, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками)
із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.
Найбільш проблемними на сьогоднішній день залишаються питання
придбання неякісної складної побутової техніки - 23% і мобільних телефонів
- 23%, придбання неякісного взуття - 7%. Проблемною виглядає і сфера
надання послуг - 19%. Насамперед це встановлення та експлуатація в період
гарантійного обслуговування металопластикових вікон, дверей надання
послуг кабельного телебачення та інтернетпослуг.
За 2014 рік звернулось із заявами 46 чоловік
За звітний період прийнято 7 рішень "Про встановлення режиму
роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування міста",
якими встановлено режими роботи підприємствам торгівлі міста згідно
пропозицій , які надійшли від власників.
Розглядаються скарги, які надходять від мешканців міста щодо
порушень режимів роботи, або незручностей від роботи закладів торгівлі і
ресторанного господарства. Особливо це стосується роботи таких закладів у
нічний час.
Слід відмітити, що у місті проводиться багато цікавих культурно –
мистецьких заходів, в яких беруть участь гребінківці та гості міста. Під час
проведення заходів багатолюдними стають парк, центральні вулиці, стадіон
Спортивного комплексу, де проводяться концерти аматорських та
професійних творчих колективів, конкурси, вікторини, організовуються
виставки.
Увійшло в традицію спільно з районною радою, відділом культури
районної державної адміністрації щороку проводити театралізовані
мистецькі свята, народні гуляння: зустріч Нового року та Різдва, День
Перемоги, День захисту дітей, День молоді, День Незалежності України,
Івана Купала, де творчі колективи будинку культури дарують присутнім
чудово, професійно виконані твори й гарний настрій.
В лютому місяці разом з районною радою, районною державною
адміністрацією, громадськими організаціями міста вшанували пам’ять і
провели ряд заходів на честь Героя Радянського Союзу Г.С. Кагамлика.
22 червня 2014 року була вшанована пам’ять жертв війни з нагоди
початку Великої Вітчизняної війни,
19 вересня разом з місцевими органами влади, громадськими
організаціями, ветеранами, молоддю був проведений мітинг на честь
визволення міста та району від німецько-фашистських загарбників.
Стало вже традицією в першу неділю серпня святкувати день
народження нашого міста. Відзначення цієї дати це не тільки відпочинок,
розваги, гуляння, а й нагода навести в місті порядок, так як у себе в домівці.

Щоб не було в цьому питанні авралів, щороку міськвиконком оголошує
місячники, двомісячники, декадники чистоти та благоустрою. Рішенням
виконкому за всіма підприємствами, установами, організаціями, приватними
підприємцями закріплені вулиці та місця по щоденному догляду і утриманню
в належному стані. До 9 травня, до дня міста вдалося навести належний
порядок в місті, ліквідувати декілька несанкціонованих сміттєзвалищ. На
повну силу попрацювали в цьому питанні працівники Гребінківського
комбінату комунальних підприємств. Приємно було пройти по чистому,
впорядкованому місту. Ось і на даний час оголошено двомісячник чистоти і
дуже б хотілося, щоб чистоту підтримували завжди не з «під палки», без
телефонограм, постійними нагадуваннями приватним підприємцям. Якщо
оголошено місячник чистоти та благоустрою, так прошу без нагадувань
наводити порядок на власних і закріплених територіях.
Робота зі ЗМІ та громадськістю, у цьому 2014 році набула ще більшого
значення. Як і раніше, вона була спрямована на створення позитивного
іміджу діяльності міської влади та забезпечення прозорості, відкритості в
діяльності органів місцевого самоврядування, залучення представників
політичних партій, громадських організацій, населення до участі у вирішенні
нагальних проблем міста.
З метою якнайширшого інформування населення про діяльність
місцевих органів влади з питань соціально-економічного розвитку міста у
місцевих ЗМІ висвітлювалась інформація щодо вирішення актуальних питань
життєдіяльності
міста,
котрі
викликають
звернення
громадян.
Оприлюднювалися матеріали сесій міської ради, статті та виступи міського
голови, виступи заступників міського голови з питань, що хвилюють жителів
Гребінки, матеріали щодо результатів роботи міської влади зі зверненнями
громадян. Висвітлювалися всі події, пов’язані з суспільно-політичними
змінами, що відбувалися в місті.
З метою більшої інформованості та відкритості діяльності міської ради та її
виконавчих органів в грудні 2014 року створено офіційний сайт
Гребінківської міської ради. На даному сайті розміщуються всі рішення
виконавчого комітету та рішення сесій, висвітлюються новини та діяльність
міської ради.
Виконавчий комітет міської ради приділяє особливу увагу роботі із
зверненнями громадян, яка проводиться відповідно до вимог Закону України
―Про звернення громадян‖, Указу Президента України від 07.02.2008 року №
109/2008 ―Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади
та органів місцевого самоврядування», інших нормативно-правових актів.
Питання ― Про роботу міської ради із зверненнями громадян виносилися
на засідання виконавчого комітету: за перше півріччя - 03.07.2014р. (рішення
виконавчого комітету № 158 ), за 2014 рік — 20.01.2015року ( рішення

виконавчого комітету № 16 ).
В 2014 році до Гребінківської міської ради надійшло - 486 письмових
звернень, з них 38 колективних (у них підписів - 431 ), на ― гарячу телефонну
лінію‖ надійшло 4 звернення, на телефон ―довіри ― звернень не надходило..
У своїх зверненнях громадяни порушили такі питання :
- земельні відносини — 222
- будівництва — 63
- соціального захисту — 53
- комунального господарства — 69
- житлової політики — 22
- інші питання — 66
Серед тих, хто у своїх зверненнях зазначив свій соціальний стан
звернулося :
- жінок - 245
- чоловіків — 212
- інвалідів І гр. - 2
- інвалідів П гр. - 2
- чорнобильців - 1
- пенсіонерів - 123
- робітників - 133
- працівників бюджетної сфери — 40
- військовослужбовців - 3
-ФОП — 52
- безробітних - 96
- учнів, студентів — 4
- служителів релігійних організацій - 1

–
–
-

Вирішено :
позитивно — 424
відмовлено — 21
роз’яснено ( надано аргументовані відповіді) — 41
взято на контроль - 9

За довідками до міської ради в 2014 р. звернулося 2455 громадян.
Всі звернення за звітний період розглянуті відповідно чинного
законодавства та в установлений термін розгляду звернень громадян.
Робота з виконання вимог Закону України «Про звернення громадян»,
Указу Президента України від 07.02.2008р. № 109/2008 ―Про першочергові
заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права
на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування‖,
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в

органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднання громадян,
на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в
засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів
України від 14.04.1997р. № 348, знаходиться на постійному контролі в
Гребінківській міській раді.
Усвідомлюючи, що земля є одним з основних джерел поповнення
міського бюджету, ми намагалися протягом року слідкувати за ефективним і
цільовим її використанням. Всього від плати за користування земельними
ділянками в 2014 році наше місто отримало 1млн.701тис.919грн в тому числі:
Земельний податок -----861тис.299грн
з них- 807тис.594грн з юридичних осіб
53тис.705грн з фізичних осіб
Орендна плата - 840тис.620грн
з них: 557тис.598грн з юридичних осіб
283тис.022грн з фізичних осіб
За 2014 рік було прийнято 227 рішень з питань регулювання земельних
відносин, а саме: передача у власність громадянам земельних ділянок,
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність чи користування, виготовлення технічних документацій на
земельні ділянки, виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове
будівництво та під будівництво гаражів, надання земельних ділянок в оренду
та поновлення договорів оренди, продаж земельних ділянок.
Надходження від продажу земельних ділянок у 2014 році склали 73 тис. 090
грн.
Для підприємницької діяльності та промислового виробництва за 2014 рік
укладено 11 договорів оренди земельних ділянок. Всього укладено 124
договорів оренди земельних ділянок, з них: 93 з фізичними особами,
31 з юридичними особами.
В 2015 році плануємо зробити:
- Продовжити роботу по ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ,
- Забезпечити підтримання належного санітарного стану;
- Забезпечити утримання полігону твердих побутових відходів;
- Закінчити капітальний ремонт з твердим покриттям вулиці Ульянова;
- Провести ремонт з покращеним твердим покриттям вулиць Б. Хмельницького, Щорса, Деповської, Куйбишева, Орджонікідзе, Коцюбинського, Мічуріна, І. Франка, Некрасова;
- Продовжити капітальний приміщення міської ради;

- При наявності субвенції з державного бюджету в сумі 5 млн. 300
тис., розпочати реконструкцію ДНЗ «Васильок»;
- Забезпечення проведення ямкового ремонту на вулицях з твердим
покриттям;
- При наявності субвенції з державного бюджету, виконати роботи по
капітальному ремонту доріг по вул. Петровського, Городищенська,
Жовтнева.

