                                                                      Звіт міського голови 
на 15-й сесії Помічнянської міської ради 
                                                                        7-го скликання 18.11.2016 року
	
          Минає 2016 рік. Важкий, напружений, непередбачуваний. Річний бюджет міста складав 14 млн. 700 тис.грн., з них 5,500 субвенція на утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури міста. бюджет розвитку 514,6 тис.грн.
         Дохідна частина загального фонду міського бюджету станом на 01 листопада 2016 року виконана на 102,5%, перевиконання в сумі становить 273,5 тис.грн. Власні доходи виконано на 105,2%. Перевиконання значною мірою склалося за рахунок сплати податку за землю, застосування коефіцієнта індексації плати за землю дозволило збільшити план по доходах та видатках на 1030,3 тис.грн. Також  за рахунок сплати єдиного податку з юридичних та фізичних осіб, план по доходах та видатках було збільшено на 420 тис.грн. Акцизного податку з реалізації підакцизних товарів надійшло 1403,2 тис.грн. станом на 01.11.2016 року план було збільшено на 810,1 тис.грн.
         Для забезпечення  вугіллям усіх бюджетних закладів був проведений тендер на суму   396,3  тис.грн., на дрова – 193,0 тис.грн. Широко використовувались дрова, шпали.
          Харчування в дитячих дошкільних закладах становить - 18 грн. на дитину, тобто збільшено на 6 гривень.
Бюджет розвитку. (таблиця бухгалтерії)
         Використані кошти згідно рішень сесій 7-го скликання :
73 000,00
Матеріальна допомога учасникам АТО
30 000,00
Матеріальна допомога онкохворим дітям
3 400,00
Матеріальна допомога дитині-інваліду
9 100,00
Матеріальна допомога ветеранам
20 000,00
Матеріальна допомога на поховання учасника АТО
32 166,00
Запчастини для ремонту машин з АТО
44 297,00
Загальноміські заходи
246427,54
Видатки на благоустрій
54946,80
Роботи по зовнішньому освітленню міста
68608,55
Прибирання, вивіз сміття, косіння бур’янів
82682,00
Поточний ремонт водогону, роботи з приєднання до водогону
107406,11
Улаштування тротуарної плитки
19656,00
Видалення аварійних дерев
29996,00
Ремонт знаку «Танк» (облаштування постаменту)
52452,00
Встановлення сцени

36017,00
Виготовлення та встановлення  «Ейфелевої вежі»
5 000,00
Субвенція на утримання об’єднаного Трудового архіву
2 000,00
Дотація музичній школі на придбання інструментів
60 000,00
Дотація загальноосвітній школі №3 на придбання вікон
4 437,45
Дотація міській амбулаторії на придбання туберкуліну
5 000,00
Дотація районному бюджету на відшкодування витрат на перевезення пільгових категорій населення
82 200,00
Дотація загальноосвітній школі №3 на ремонт покрівлі
400 000,00
Дотація Помічнянській лікарні
20 000,00
Дотація загальноосвітній школі №1 на придбання вікон
10 000,00
Дотація загальноосвітній школі №2 на ремонт туалету
30 000,00
Субвенція поліції на забезпечення патрулювання містом
27 200,00
Перевезення спортсменів на змагання, артистів на конкурси
1 505 591,80
Капітальний ремонт (вул.Перемоги), проектно-кошторисна документація (вул.Перемоги, Осипенко, с.Помічна-м.Помічна), авторський нагляд, експертиза по капітальному ремонту (вул.Перемоги, Осипенко, с.Помічна-м.Помічна)
147 998,08 
Поточний ремонт (вул.Перемоги, Гагаріна), технічний нагляд по поточному ремонту (вул.Перемоги, Гагаріна)
252 079,00
Будівництво артезіанської свердловини
11 501,80
Проектні роботи по будівництву футбольного майданчика
756 149,95
Капітальний ремонт фасаду міського Палацу культури, виготовлення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд
60 000,00
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт каналізації садочка №3
56 096,45
Поточний ремонт зовнішньої каналізаційної мережі садочка №2
64 971,93
Поточний ремонт каналізаційної мережі садочка №1
73269,00
Заміна вікон садочка №3
20 000,00
Заміна вікон садочок №2
34 419,20
Поточний ремонт каналізаційної мережі садочка №1
49 000,00
Заміна вікон садочок №1

        Значна увага приділялася розвитку культури та спорту в місті, а також патріотичному вихованню підростаючого покоління.
        28 червня 2016 року в місті було започатковано хореографічний фестиваль «Зірковий Олімп», в якому брали участь колективи  Кіровоградської області.                         14 жовтня 2016 року було проведено масштабний фестиваль «На Покрову в Помічну» за участю аматорських колективів Одеської залізниці, Кіровоградської обласної філармонії та Добровеличківського району. Традиційним стало в місті проведення щорічного літературного конкурсу  «З Україною в серці».

          На високому рівні було проведено загальноміські свята День молоді, День міста та День Незалежності України, на кожне з яких були запрошені виконавці всеукраїнського рівня.
          Спортивним командам з баскетболу, футболу та іншим командам міста надавався транспорт та пальне для участі у районних, обласних та всеукраїнських змаганнях. З метою пропагування здорового способу життя та фізичного виховання підростаючого покоління відкрито дитячо-спортивний майданчик по                                   вул. Грушевського зі встановленням вуличних тренажерів. В центрі міста обладнано баскетбольний майданчик, а також виготовлено проектно-кошторисну документацію для будівництва міні футбольного поля (42 х 22м) зі штучним покриттям на  території ЗШ № 1.
        Міською радою було організовано низку екскурсій до Холодного Яру Черкаської області, Козацького хутору в Добровеличківському районі, Хутору Надія Кіровоградської області. 
          З метою надання якісних адміністративних послуг та наближення їх до  населенню міста, до штату міської ради введено посади спеціаліста-юриста та спеціаліста-державного реєстратора.
        Для забезпечення населення якісною питною водою введено в експлуатацію другу  артезіанську свердловину на території комбінату комунальних підприємств, що дало можливість вирішити проблему з водопостачанням західної частини міста.
        Здійснено капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Перемоги та поточний ремонт по вул. Гагаріна.
          Отримано фінансування з Державного фонду регіонального розвитку для теплосанації (утеплення) фасаду міського Палацу культури та  значною мірою здійснено роботи згідно проекту. 
         З метою покращення зовнішнього вигляду центральної частини міста, розвитку туризму та утвердження демократичних європейських цінностей сформовано європейський сквер зі встановленням в ньому копії Ейфелевої вежі, фонтану, скульптурних композицій, лавок, облаштуванням тротуарних доріжок, клумб та висадженням  декоративних  рослин. Відновлено та здійснено реконструкції літньої сцени на центральній площі міста.
         Здійснено реконструкцію освітлення центральної частини міста, а також по вул. Героїв Крут, вул.  Синицького. Покладено тротуарну плитку по вул. Перемоги.  
        Виконком, міська рада  завжди відкриті до діалогу з мешканцями свого міста.
        В своїй роботі та діяльності міської ради намагаюся керуватися принципом : «Змінюємо себе, змінюємо місто, змінюємо Україну». 

