
2016-09-26 
Мотокрос. 02 жовтня о 10:00 відбудуться змагання з мотокросу в районі з-да «Хімавтоматика» ••• 
Ремонт мосту через р.Красна по вул.Тітова за рахунок коштів Японії планується завершити до 30 
вересня ••• 21 вересня Кремінським міським головою підписано угоду в м.Києві з Північною 
екологічною фінансовою корпорацією ( НЕФКО ) на проведення заходів з енергозбереження у 
двох дитячих закладах освіти: "Катруся" і "Ластівка" на суму 210 тис. євро ••• Останнім часом 
встановлено дитячі майданчики у кв.Побєди, на вул.Звьоздна, у сел.Житлівка. Найближчим часом 
планується установка такого майданчика у сел.Діброва ••• 
 
2016-10-03 
21 вересня Кремінським міським головою підписано угоду в м.Києві з Північною екологічною 
фінансовою корпорацією ( НЕФКО ) на проведення заходів з енергозбереження у двох дитячих 
закладах освіти: "Катруся" і "Ластівка" на суму 210 тис. євро ••• Останнім часом встановлено 
дитячі майданчики у кв.Побєди, на вул.Звьоздна, у сел.Житлівка. Найближчим часом планується 
установка такого майданчика у сел.Діброва ••• 
 
2016-10-05 
За 9 місяців 2016 року до доходної частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і 
зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 
місяців 2016 року витрачено коштів міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на 
житлово-комунальне господарство – 807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на 
капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи 
місцевого самоврядування – 2492,6 тис. грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу 
з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть 
надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 жовтня 2016 року о 14.00 в м. 
Києві Кремінський міський голова Юрій Прокопенко візьме участь у нараді під головуванням 
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. Під час наради планується розглянути найактуальніші для 
місцевого самоврядування питання, підняті під час засідання Правління Асоціації міст України 27 
вересня 2016 року: основні напрями міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів 
на 2017 рік, підготовка до опалювального сезону 2016/2017 років тощо •••  
 
2016-10-06 
За 9 місяців 2016 року до доходної частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і 
зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 
місяців 2016 року витрачено коштів міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на 
житлово-комунальне господарство – 807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на 
капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи 
місцевого самоврядування – 2492,6 тис. грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу 
з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть 
надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 жовтня 2016 року о 14.00 в м. 
Києві Кремінський міський голова Юрій Прокопенко візьме участь у нараді під головуванням 
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. Під час наради планується розглянути найактуальніші для 
місцевого самоврядування питання, підняті під час засідання Правління Асоціації міст України 27 
вересня 2016 року: основні напрями міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів 
на 2017 рік, підготовка до опалювального сезону 2016/2017 років тощо ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг: ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-10-07 
За 9 місяців 2016 року до доходної частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і 
зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 
місяців 2016 року витрачено коштів міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на 
житлово-комунальне господарство – 807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на 



капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи 
місцевого самоврядування – 2492,6 тис. грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу 
з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть 
надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 жовтня 2016 року о 14.00 в м. 
Києві Кремінський міський голова Юрій Прокопенко взяв участь у нараді під головуванням 
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. Під час наради було розглянуто найактуальніші для 
місцевого самоврядування питання, підняті під час засідання Правління Асоціації міст України 27 
вересня 2016 року: основні напрями міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів 
на 2017 рік, підготовка до опалювального сезону 2016/2017 років тощо ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг: ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-10-13 
Кремінська міська рада вітає кремінян зі святами – Днем захисника України, Днем козацтва та 
Покрови Пресвятої Богородиці! ••• 26 жовтня 2016 р. о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської 
міської ради буде проведено пленарне засідання 16-ї сесії Кремінської міської ради 7-го скликання 
••• За 9 місяців 2016 року до доходної частини Кремінського міського бюджету надійшло податків 
і зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 
місяців 2016 року витрачено коштів міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на 
житлово-комунальне господарство – 807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на 
капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи 
місцевого самоврядування – 2492,6 тис. грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу 
з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть 
надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 жовтня 2016 року о 14.00 в м. 
Києві Кремінський міський голова Юрій Прокопенко взяв участь у нараді під головуванням 
Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. Під час наради було розглянуто найактуальніші для 
місцевого самоврядування питання, підняті під час засідання Правління Асоціації міст України 27 
вересня 2016 року: основні напрями міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів 
на 2017 рік, підготовка до опалювального сезону 2016/2017 років тощо ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг: ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-10-17 
26 жовтня 2016 р. о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради буде проведено пленарне 
засідання 16-ї сесії Кремінської міської ради 7-го скликання ••• За 9 місяців 2016 року до доходної 
частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток 
виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 місяців 2016 року витрачено коштів 
міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – 
807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., 
на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи місцевого самоврядування – 2492,6 тис. 
грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-
економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання 
до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 жовтня 2016 року о 14.00 в м. Києві Кремінський міський голова 
Юрій Прокопенко взяв участь у нараді під головуванням Прем’єр-міністра України В. Гройсмана. 
Під час наради було розглянуто найактуальніші для місцевого самоврядування питання, підняті під 
час засідання Правління Асоціації міст України 27 вересня 2016 року: основні напрями 
міжбюджетних відносин та формування місцевих бюджетів на 2017 рік, підготовка до 
опалювального сезону 2016/2017 років тощо ••• Центр надання адміністративно-юридичних 
послуг: ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, 
середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-10-26 



26 жовтня 2016 р. о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради проведено пленарне 
засідання 16-ї сесії Кремінської міської ради 7-го скликання ••• За 9 місяців 2016 року до доходної 
частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток 
виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 місяців 2016 року витрачено коштів 
міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – 
807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., 
на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи місцевого самоврядування – 2492,6 тис. 
грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-
економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання 
до міської ради (каб. 4, 8) ••• 28 жовтня 2016 року – День визволення України від фашистських 
загарбників ••• � 30 жовтня 2016 року – День автомобіліста і дорожника – національне 
професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства � ••• � У 
неділю, 30 жовтня 2016 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується 
літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-10-30 
26 жовтня 2016 р. о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради проведено пленарне 
засідання 16-ї сесії Кремінської міської ради 7-го скликання ••• За 9 місяців 2016 року до доходної 
частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток 
виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 місяців 2016 року витрачено коштів 
міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на житлово-комунальне господарство – 
807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., 
на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи місцевого самоврядування – 2492,6 тис. 
грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-
економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання 
до міської ради (каб. 4, 8) ••• � 30 жовтня 2016 року – День автомобіліста і дорожника – 
національне професійне свято працівників автомобільного транспорту і дорожнього господарства 
� ••• � У неділю, 30 жовтня 2016 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським часом 
скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � ••• 
Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-11-03 
За 9 місяців 2016 року до доходної частини Кремінського міського бюджету надійшло податків і 
зборів у сумі 9032,9 тис. грн., відсоток виконання планових показників становить 132,7. ••• За 9 
місяців 2016 року витрачено коштів міського бюджету на благоустрій міста – 1893,5 тис. грн., на 
житлово-комунальне господарство – 807,1 тис. грн., на дорожнє господарство – 509,0 тис. грн. на 
капітальні вкладення – 198,0 тис. грн., на соціально-культурну сферу – 312,9 тис. грн., на органи 
місцевого самоврядування – 2492,6 тис. грн. ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав роботу 
з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть 
надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• 6 листопада – День працівників 
соціальної сфери ••• 9 листопада – Всеукраїнський День працівників культури ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-11-05 
Поломка 
 
2016-11-23 
Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 16.11.2016 р. № 03-01/169 буде 
проведено пленарне засідання сімнадцятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 30 



листопада 2016 року о 10:00 в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Виконавчий 
комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-економічного розвитку 
міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 
8) ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ••• 
 
2016-11-25 
26 листопада 2016 року – День пам’яті жертв голодомору ••• Відповідно до розпорядження 
Кремінського міського голови від 16.11.2016 р. № 03-01/169 буде проведено пленарне засідання 
сімнадцятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 30 листопада 2016 року о 10:00 в 
залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Виконавчий комітет міської ради розпочав 
роботу з підготовки програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік. Усі бажаючі 
можуть надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 8) ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ••• 
 
2016-11-28 
Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 16.11.2016 р. № 03-01/169 буде 
проведено пленарне засідання сімнадцятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 30 
листопада 2016 року о 10:00 в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Виконавчий 
комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-економічного розвитку 
міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 
8) ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-11-30 
Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 16.11.2016 р. № 03-01/169 було 
проведено пленарне засідання сімнадцятої сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 30 
листопада 2016 року о 10:00 в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Виконавчий 
комітет міської ради розпочав роботу з підготовки програми соціально-економічного розвитку 
міста на 2017 рік. Усі бажаючі можуть надати свої пропозиції та побажання до міської ради (каб. 4, 
8) ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-12-02 
6 грудня 2016 року – День Збройних Сил України ••• 7 грудня 2016 року – День місцевого 
самоврядування в Україні ••• Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на 
території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення 
естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. 
Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської 
ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ••• На пленарному засіданні 
17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення 
громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ••• Міською 
радою проводяться роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, 
виконавець робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час освоєно 
1723,7 тис. грн. ••• Міською радою проводяться роботи по реконструкції мереж водопостачання 
від водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – ТОВ «Домінант Транс Сервіс». Роботи 
проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського 
бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. ••• Кремінська міська рада залучилась до 
проекту міжнародної технічної допомоги Програми розвитку ООН «Відновлення врядування та 
примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні» ••• Центр надання адміністративно-



юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 
08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2016-12-07 
7 грудня 2016 року – День місцевого самоврядування в Україні ��� Міська рада оголосила 
огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-
різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, 
будинків приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 
��� На пленарному засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено 
Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних 
громад ��� Міською радою проводяться роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього 
освітлення міста, виконавець робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи проводяться за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час 
освоєно 1723,7 тис. грн. ��� Міською радою проводяться роботи по реконструкції мереж 
водопостачання від водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – ТОВ «Домінант Транс 
Сервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та 
міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. ��� Кремінська міська рада 
залучилась до проекту міжнародної технічної допомоги Програми розвитку ООН «Відновлення 
врядування та примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні» ��� Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ���  
 
2016-12-08 
Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс 
проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня 
оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з 
положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ��� На пленарному засіданні 17-ї сесії 
міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення громадських 
обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ��� Міською радою 
проводяться роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, виконавець 
робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1723,7 тис. грн. 
��� Міською радою проводяться роботи по реконструкції мереж водопостачання від 
водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – ТОВ «Домінант Транс Сервіс». Роботи 
проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського 
бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. ��� Кремінська міська рада залучилась до 
проекту міжнародної технічної допомоги Програми розвитку ООН «Відновлення врядування та 
примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні» ��� Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ���  
 
2016-12-09 
Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 08.12.2016р. №03-01/180, буде 
проведено пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 21 грудня 
2016 року о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради ��� Міська рада оголосила 
огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-
різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, 
будинків приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 
��� На пленарному засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено 
Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних 



громад ��� Міською радою проводяться роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього 
освітлення міста, виконавець робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи проводяться за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час 
освоєно 1723,7 тис. грн. ��� Міською радою проводяться роботи по реконструкції мереж 
водопостачання від водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – ТОВ «Домінант Транс 
Сервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та 
міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. ��� Кремінська міська рада 
залучилась до проекту міжнародної технічної допомоги Програми розвитку ООН «Відновлення 
врядування та примирення на територіях, постраждалих від кризи в Україні» ��� Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ���  
 
2016-12-12 
14 грудня 2016 року – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

❄❄❄ Відповідно до розпорядження Кремінського міського голови від 08.12.2016р. №03-01/180, 

буде проведено пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 21 

грудня 2016 року о 10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Міська рада 

оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках 
новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, 
підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з положенням проведення 
огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 

приміщення міської ради ❄❄❄ На пленарному засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 

30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення громадських обговорень з питань 

добровільного об’єднання територіальних громад ❄❄❄ Міською радою проводяться роботи по 

капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення міста, виконавець робіт – ТОВ ПМП 
«Укренергосервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального 

розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1723,7 тис. грн. ❄❄❄ Міською 

радою проводяться роботи по реконструкції мереж водопостачання від водонасосної станції 
«Житлівка», виконавець робіт – ТОВ «Домінант Транс Сервіс». Роботи проводяться за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час 

освоєно 1171,6 тис. грн. ❄❄❄ Кремінська міська рада залучилась до проекту міжнародної 

технічної допомоги Програми розвитку ООН «Відновлення врядування та примирення на 

територіях, постраждалих від кризи в Україні» ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних 

послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 

15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-13 
14 грудня 2016 року – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

❄❄❄ УВАГА! На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд 

автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ Відповідно до 

розпорядження Кремінського міського голови від 08.12.2016р. №03-01/180, буде проведено 
пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 21 грудня 2016 року о 

10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс 

«Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з 
метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків 
приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 

❄❄❄ На пленарному засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, 

затверджено Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад ❄❄❄ Міською радою проводяться роботи по капітальному ремонту 

мереж зовнішнього освітлення міста, виконавець робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи 
проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського 



бюджету (10%), на даний час освоєно 1723,7 тис. грн. ❄❄❄ Міською радою проводяться роботи 

по реконструкції мереж водопостачання від водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – 
ТОВ «Домінант Транс Сервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. 

❄❄❄ Кремінська міська рада залучилась до проекту міжнародної технічної допомоги Програми 

розвитку ООН «Відновлення врядування та примирення на територіях, постраждалих від кризи в 

Україні» ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-15 
УВАГА! На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд 

автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ Відповідно до 

розпорядження Кремінського міського голови від 08.12.2016р. №03-01/180, буде проведено 
пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 21 грудня 2016 року о 

10:00 в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс 

«Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з 
метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків 
приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 

❄❄❄ На пленарному засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, 

затверджено Порядок проведення громадських обговорень з питань добровільного об’єднання 

територіальних громад ❄❄❄ Міською радою проводяться роботи по капітальному ремонту 

мереж зовнішнього освітлення міста, виконавець робіт – ТОВ ПМП «Укренергосервіс». Роботи 
проводяться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку (90%) та міського 

бюджету (10%), на даний час освоєно 1723,7 тис. грн. ❄❄❄ Міською радою проводяться роботи 

по реконструкції мереж водопостачання від водонасосної станції «Житлівка», виконавець робіт – 
ТОВ «Домінант Транс Сервіс». Роботи проводяться за рахунок коштів Державного фонду 
регіонального розвитку (90%) та міського бюджету (10%), на даний час освоєно 1171,6 тис. грн. 

❄❄❄ Кремінська міська рада залучилась до проекту міжнародної технічної допомоги Програми 

розвитку ООН «Відновлення врядування та примирення на територіях, постраждалих від кризи в 

Україні» ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-19 

!Вітаємо з Днем Святого Миколая! ❄❄❄ УВАГА! Сьогодні, 19 грудня, о 16:00 запрошуємо всіх 

бажаючих на свято відкриття міської ялинки (пл.Красна) ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄21 грудня 2016 року о 10:00 буде проведено пленарне 

засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської 

міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території 

міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного 
рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з 
положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі 

«Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ❄❄❄ На пленарному засіданні 17-ї сесії 

міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення громадських 

обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-19 



На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через 

площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄21 грудня 2016 року о 10:00 буде проведено 

пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі 

Креміської міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на 

території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення 
естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. 
Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської 

ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ❄❄❄ На пленарному 

засіданні 17-ї сесії міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення 

громадських обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ❄❄❄ Центр 

надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 

вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-20 
20.12.2016р. о 14.00 в залі засідань міської ради відбудеться громадське обговорення питання 
щодо можливого добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, 
Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане 
Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним 
центром у місті Кремінна. Крім того, буде розглянуто проект Програми соціально-економічного 

розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року о 10:00 буде проведено пленарне 

засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської 

міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території 

міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного 
рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з 
положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі 

«Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ❄❄❄ На пленарному засіданні 17-ї сесії 

міської ради, яке відбулося 30.11.2016 року, затверджено Порядок проведення громадських 

обговорень з питань добровільного об’єднання територіальних громад ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-21 
20.12.2016р. в залі засідань міської ради відбулось громадське обговорення питання щодо 
можливого добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, 
Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане 
Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним 
центром у місті Кремінна. Крім того, було розглянуто проект Програми соціально-економічного 

розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року о 10:00 буде проведено пленарне 

засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської 

міської ради ❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території 

міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного 
рівня оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з 
положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі 

«Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ❄❄❄ Центр надання адміністративно-

юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 

08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-21 



20.12.2016р. в залі засідань міської ради відбулось громадське обговорення питання щодо 
можливого добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, 
Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане 
Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним 
центром у місті Кремінна. Крім того, було розглянуто проект Програми соціально-економічного 

розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року о 10:00 було проведено пленарне 

засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Міська рада оголосила 

огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-
різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, 
будинків приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 

❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄ ☃  

 
2016-12-22 
22.12.2016р. – День енергетика. Кремінська міська рада вітає всіх енергетиків і бажає їм світлого і 

надійного здоров’я, успіхів на виробництві, радості і виконання всіх їхніх теплих надій! ❄❄❄ 

20.12.2016р. в залі засідань міської ради відбулось громадське обговорення питання щодо 
можливого добровільного об’єднання територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, 
Суровцівка Новокраснянської сільської ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане 
Червонопопівської сільської ради в Кремінську територіальну громаду з адміністративним 
центром у місті Кремінна. Крім того, було розглянуто проект Програми соціально-економічного 

розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року о 10:00 було проведено пленарне 

засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Міська рада оголосила 

огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс проводиться у рамках новорічно-
різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, 
будинків приватного сектору. Більш детально з положенням проведення огляду-конкурсу можна 
ознайомитись на сайті міської ради в розділі «Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради 

❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄ ☃  

 
2016-12-23 
Міський голова 16 грудня підписав грантову угоду з Представництвом Європейського Союзу в 
Україні на проведення робіт з відновлення системи водопостачання міста на загальну суму 1 756,9 

тис. євро. Термін реалізації проекту – 18 місяців ❄❄❄ 20.12.2016р. в залі засідань міської ради 

відбулось громадське обговорення питання щодо можливого добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської 
ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську 
територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна. Крім того, було розглянуто 
проект Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 

2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд 

автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року о 

10:00 було проведено пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 

❄❄❄ Міська рада оголосила огляд-конкурс «Новорічний настрій» на території міста. Конкурс 

проводиться у рамках новорічно-різдвяних свят з метою підвищення естетичного рівня 
оформлення будівель, підприємств, установ, будинків приватного сектору. Більш детально з 



положенням проведення огляду-конкурсу можна ознайомитись на сайті міської ради в розділі 

«Оголошення» або в каб.4 приміщення міської ради ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 

рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг 

(каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, 

середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-26 
Міський голова 16 грудня підписав грантову угоду з Представництвом Європейського Союзу в 
Україні на проведення робіт з відновлення системи водопостачання міста на загальну суму 1 756,9 

тис. євро. Термін реалізації проекту – 18 місяців ❄❄❄ 20.12.2016р. в залі засідань міської ради 

відбулось громадське обговорення питання щодо можливого добровільного об’єднання 
територіальних громад сіл Нова Краснянка, Пшеничне, Суровцівка Новокраснянської сільської 
ради, сіл Червона Попівка, Голиково, Піщане Червонопопівської сільської ради в Кремінську 
територіальну громаду з адміністративним центром у місті Кремінна. Крім того, було розглянуто 
проект Програми соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік та проект бюджету міста на 

2017 рік ❄❄❄ На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд 

автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 21 грудня 2016 року 

було проведено пленарне засідання 18-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ 

Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-30 
З найщирішими побажаннями добробуту та злагоди в Новому 2017 році, н/депутат України Курило 

В.С. ❄❄❄ Міський голова 16 грудня підписав грантову угоду з Представництвом Європейського 

Союзу в Україні на проведення робіт з відновлення системи водопостачання міста на загальну 

суму 1 756,9 тис. євро. Термін реалізації проекту – 18 місяців ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ З Новим роком! ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 

рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг 

(каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, 

середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2016-12-31 
З найщирішими побажаннями добробуту та злагоди в Новому 2017 році, н/депутат України Курило 

В.С. ❄❄❄ Міський голова 16 грудня підписав грантову угоду з Представництвом Європейського 

Союзу в Україні на проведення робіт з відновлення системи водопостачання міста на загальну 

суму 1 756,9 тис. євро. Термін реалізації проекту – 18 місяців ❄❄❄ На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ Кремінська міська рада поздоровляє з Новим роком та бажає 

здоров’я, радості, щастя! ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 

тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄ ☃  

 
2017-01-05 
З найщирішими побажаннями добробуту та злагоди в Новому 2017 році, н/депутат України Курило 

В.С. ❄❄❄ 28 грудня 2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про 

співробітництво в рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від 

конфлікту громаді м.Кремінна» ❄❄❄ На час проведення міських новорічних заходів тимчасово 

заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 

Кремінська міська рада вітає всіх з Новим роком та бажає здоров’я, щастя, миру! ❄❄❄ 



Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄ ☃  

 
2017-01-10 
З найщирішими побажаннями добробуту та злагоди в Новому 2017 році, н/депутат України Курило 

В.С. ❄❄❄ 28 грудня 2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про 

співробітництво в рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від 

конфлікту громаді м.Кремінна» ❄❄❄ На час проведення міських новорічних заходів тимчасово 

заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 19.12.2016р. по 14.01.2017р. ❄❄❄ 

Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 
2017-01-16 
28 грудня 2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про 
співробітництво в рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від 

конфлікту громаді м.Кремінна» ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 

304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄  

 
2017-01-20 

22 січня, неділя – День Соборності України ❄❄❄ 28 грудня 2016 року, у Луганській 

облдержадміністрації підписано Меморандум Про співробітництво в рамках реалізації проекту 

«Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м.Кремінна» ❄❄❄ 

Затверджено бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 
2017-01-23 
28 грудня 2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про 
співробітництво в рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від 

конфлікту громаді м.Кремінна» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з 

енергозбереження у двох дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у 
міській раді відбудеться початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в 

організації і реалізації проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено 

бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду 

міського бюджету надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний 
податок, що надійшов в сумі 5651,7 тис.грн; податок на майно – 4362,4 тис.грн; акцизний податок з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 тис.грн. 

❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 

понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2017-01-24 
08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської 

ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ 28 грудня 2016 

року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про співробітництво в рамках 
реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді 

м.Кремінна» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з енергозбереження у двох 

дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у міській раді відбудеться 



початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в організації і реалізації 

проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, 

обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду міського бюджету 

надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний податок, що надійшов 
в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 тис.грн. ❄❄❄ 

Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄  
 
2017-01-25 
Кремінський міський голова Юрій Прокопенко у школі-гімназії прийняв участь у телемості, що 
відбувся 25 січня між учнями гімназій нашого міста і міста Бережани (Тернопільська область) 

❄❄❄ 08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської 

міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ 28 грудня 

2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про співробітництво в 
рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді 

м.Кремінна» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з енергозбереження у двох 

дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у міській раді відбудеться 
початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в організації і реалізації 

проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, 

обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду міського бюджету 

надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний податок, що надійшов 
в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 тис.грн. ❄❄❄ 

Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄  

 

2017-01-26 
Кремінський міський голова Юрій Прокопенко у школі-гімназії прийняв участь у телемості, що 
відбувся 25 січня між учнями гімназій нашого міста і міста Бережани (Тернопільська область) 

❄❄❄ 08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської 

міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ 28 грудня 

2016 року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про співробітництво в 
рамках реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді 

м.Кремінна» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з енергозбереження у двох 

дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у міській раді відбулась 
початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в організації і реалізації 

проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, 

обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду міського бюджету 

надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний податок, що надійшов 
в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 тис.грн. ❄❄❄ 

Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄  

 

2017-01-27 
08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської 

ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ 28 грудня 2016 

року, у Луганській облдержадміністрації підписано Меморандум Про співробітництво в рамках 



реалізації проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді 

м.Кремінна» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з енергозбереження у двох 

дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у міській раді відбулась 
початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в організації і реалізації 

проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено бюджет міста на 2017 рік, 

обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду міського бюджету 

надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний податок, що надійшов 
в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 тис.грн. ❄❄❄ 

Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви 

❄❄❄  

 

2017-01-31 
08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської 

ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Кремінський 

міський голова Юрій Прокопенко прийме участь у семінарі для мерів «Мери, лідери змін», що 
проходитиме у м.Харків 1 та 2 лютого 2017 року. Семінар проводиться Конгресом місцевих та 
регіональних влад Ради Європи в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в 

Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки ❄❄❄ 31.01.2017р. о 10:00 у 

Кремінській міській раді проводиться Тренінг «Права людини» згідно зї спільною програмою 
ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від 

кризи громадах України» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з 

енергозбереження у двох дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у 
міській раді відбулась початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в 

організації і реалізації проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено 

бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду 

міського бюджету надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний 
податок, що надійшов в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 

тис.грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄  

 
2017-02-01 
06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради о 14:00 відбудеться громадське обговорення 
звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. 
Запрошуємо прийняти участь у заході громадськість міста, членів Громадської ради та виконавчого 
комітету, депутатів міської ради, представників всіх трудових колективів міста та громадських 

об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії 

Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ 

Кремінський міський голова Юрій Прокопенко прийме участь у семінарі для мерів «Мери, лідери 
змін», що проходитиме у м.Харків 1 та 2 лютого 2017 року. Семінар проводиться Конгресом 
місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої 

демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки ❄❄❄ 31.01.2017р. 

о 10:00 у Кремінській міській раді було проведено Тренінг «Права людини» згідно зї спільною 
програмою ПРООН та ООН Жінки «Відновлення управління та сприяння примиренню в 

постраждалих від кризи громадах України» ❄❄❄ 26.01.2017 року, в рамках проведення заходів з 

енергозбереження у двох дитячих закладах освіти (ДНЗ №1 "Ластівка" і ДНЗ №2 "Катруся"), у 
міській раді відбулась початкова робоча зустріч з представниками компаній, що беруть участь в 

організації і реалізації проекту: «НЕФКО», «SWECO» і «ГАРДЕ Консалтинг» ❄❄❄ Затверджено 

бюджет міста на 2017 рік, обсяг бюджету – 13 304 тис. грн. ❄❄❄ За 2016 рік до загального фонду 



міського бюджету надійшло 13229,5 тис. грн. Найвагомішими серед джерел доходів є єдиний 
податок, що надійшов в сумі 5651,7 тис.грн.; податок на майно – 4362,4 тис.грн.; акцизний податок 
з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами – 1655,5 

тис.грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 

перерви ❄❄❄  

 

2017-02-02 
УВАГА! 06 лютого о 12:00 на 2-му поверсі будівлі міської ради відбудеться виставка картин 

майстринь міста. Запрошуємо всіх відвідати виставку ❄❄❄ 06 лютого в залі засідань Кремінської 

міської ради о 14:00 відбудеться громадське обговорення звіту Кремінського міського голови про 
свою діяльність та виконавчих органів міської ради. Запрошуємо прийняти участь у заході 
громадськість міста, членів Громадської ради та виконавчого комітету, депутатів міської ради, 

представників всіх трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 2017 

року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Кремінський міський голова Юрій 

Прокопенко приймає участь у семінарі для мерів «Мери, лідери змін», що проходить у м.Харків 1 
та 2 лютого 2017 року. Семінар проводиться Конгресом місцевих та регіональних влад Ради 
Європи в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради 

Європи для України на 2015-2017 роки ❄❄❄УВАГА! 06 лютого о 12:00 на 2-му поверсі будівлі 

міської ради відбудеться виставка картин майстринь міста. Запрошуємо всіх відвідати виставку 

❄❄❄ В рамках реалізації проекту «Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей 

жінок» створено групу взаємодопомоги активних жінок міста ❄❄❄ За січень 2017 року до 

міського бюджету надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 

тис. грн., податку на землю – 240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних 

послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 

15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-02-03 
УВАГА! 06 лютого о 12:00 на 2-му поверсі будівлі міської ради відбудеться виставка картин 

майстринь міста. Запрошуємо всіх відвідати виставку ❄❄❄ 06 лютого в залі засідань Кремінської 

міської ради о 14:00 відбудеться громадське обговорення звіту Кремінського міського голови про 
свою діяльність та виконавчих органів міської ради. Запрошуємо прийняти участь у заході 
громадськість міста, членів Громадської ради та виконавчого комітету, депутатів міської ради, 

представників всіх трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 2017 

року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Кремінський міський голова Юрій 

Прокопенко прийняв участь у семінарі для мерів «Мери, лідери змін», що проходив у м.Харків 1 та 
2 лютого 2017 року. Семінар проводився Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в 
рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для 

України на 2015-2017 роки ❄❄❄УВАГА! 06 лютого о 12:00 на 2-му поверсі будівлі міської ради 

відбудеться виставка картин майстринь міста. Запрошуємо всіх відвідати виставку ❄❄❄ В рамках 

реалізації проекту «Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей жінок» створено 

групу взаємодопомоги активних жінок міста ❄❄❄ За січень 2017 року до міського бюджету 

надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку 

на землю – 240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 

08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-02-03 

06 лютого на 2-му поверсі будівлі міської ради відбулась виставка картин майстринь міста ❄❄❄ 

06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради відбулось громадське обговорення звіту 



Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. У заході 
прийняли участь громадськість міста, члени Громадської ради та виконавчого комітету, депутати 

міської ради, представники трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 

2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ Кремінський міський голова Юрій 

Прокопенко прийняв участь у семінарі для мерів «Мери, лідери змін», що проходив у м.Харків 1 та 
2 лютого 2017 року. Семінар проводився Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи в 
рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для 

України на 2015-2017 роки ❄❄❄ В рамках реалізації проекту «Мобілізація громад задля 

розширення прав і можливостей жінок» створено групу взаємодопомоги активних жінок міста 

❄❄❄ За січень 2017 року до міського бюджету надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому 

числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку на землю – 240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання 

адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 

четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-02-08 
06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради відбулось громадське обговорення звіту 
Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. У заході 
прийняли участь громадськість міста, члени Громадської ради та виконавчого комітету, депутати 

міської ради, представники трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 

2017 року відбулось пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 

❄❄❄ Кремінський міський голова Юрій Прокопенко прийняв участь у семінарі для мерів «Мери, 

лідери змін», що проходив у м.Харків 1 та 2 лютого 2017 року. Семінар проводився Конгресом 
місцевих та регіональних влад Ради Європи в рамках проекту «Сприяння розвитку місцевої 

демократії в Україні» та Плану дій Ради Європи для України на 2015-2017 роки ❄❄❄ В рамках 

реалізації проекту «Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей жінок» створено 

групу взаємодопомоги активних жінок міста ❄❄❄ За січень 2017 року до міського бюджету 

надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку 

на землю – 240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 

08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-02-15 
06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради відбулось громадське обговорення звіту 
Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. У заході 
прийняли участь громадськість міста, члени Громадської ради та виконавчого комітету, депутати 

міської ради, представники трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 

2017 року відбулось пленарне засідання 19-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 

❄❄❄ 15 лютого - День пам’яті воїнів - інтернаціоналістів ❄❄❄ В рамках реалізації проекту 

«Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей жінок» створено групу 

взаємодопомоги активних жінок міста ❄❄❄ За січень 2017 року до міського бюджету надійшло 

податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку на землю – 

240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК 

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 

20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-02-17 
Кремінська міська рада запрошує всіх на свято «Проводи Масляної», яке відбудеться 25 лютого на 

пл.Красній. Початок свята: 11:00 ❄❄❄ 06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради 

відбулось громадське обговорення звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та 
виконавчих органів міської ради. У заході прийняли участь громадськість міста, члени Громадської 
ради та виконавчого комітету, депутати міської ради, представники трудових колективів міста та 



громадських об’єднань ❄❄❄ 08 лютого 2017 року відбулось пленарне засідання 19-ї сесії 

Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ В рамках реалізації проекту «Мобілізація 

громад задля розширення прав і можливостей жінок» створено групу взаємодопомоги активних 

жінок міста ❄❄❄Кремінська міська рада запрошує всіх на свято «Проводи Масляної», яке 

відбудеться 25 лютого на пл.Красній. Початок свята: 11:00 ❄❄❄ За січень 2017 року до міського 

бюджету надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., 

податку на землю – 240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг 

(каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, 

середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви ❄❄❄  

 
2017-02-27 
06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради відбулось громадське обговорення звіту 
Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. У заході 
прийняли участь громадськість міста, члени Громадської ради та виконавчого комітету, депутати 

міської ради, представники трудових колективів міста та громадських об’єднань ❄❄❄01 березня 

2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 20-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ❄❄❄ В рамках реалізації проекту 

«Мобілізація громад задля розширення прав і можливостей жінок» створено групу 

взаємодопомоги активних жінок міста ❄❄❄ За січень 2017 року до міського бюджету надійшло 

податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку на землю – 

240,3 тис. грн. ❄❄❄ Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК 

ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 

20.00. Без перерви ❄❄❄  

 

2017-03-02 
06 лютого в залі засідань Кремінської міської ради відбулось громадське обговорення звіту 
Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. У заході 
прийняли участь громадськість міста, члени Громадської ради та виконавчого комітету, депутати 
міської ради, представники трудових колективів міста та громадських об’єднань ••• 01 березня 
2017 року в залі засідань будівлі Креміської міської ради було проведено пленарне засідання 20-ї 
сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ••• За січень 2017 року до міського бюджету 
надійшло податків і зборів 1225,4 тис. грн., у тому числі єдиного податку – 748,6 тис. грн., податку 
на землю – 240,3 тис. грн. ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 
20.00. Без перерви •••  
 
2017-03-07 
Шановні жінки! ✲ Від усієї душі вітаємо вас з вашим весняним святом. ✲ Для нас ви втілення 
сердечності, доброти, тепла, кохання і радості. ✲ Ваші дивовижні якості – інтуїція, терпіння, 
витримка і жіночий такт допомагають нам, чоловікам, стати кращими, впевненішими в собі, 
мужніми і сильними. ✲ Бажаємо вам радості від здійснення мрій і життєвих планів, приємних 
несподіванок і душевного комфорту, любові від близьких вам людей і задоволення від чудових 
подарунків. ✲✲✲  
 
2017-03-09 
Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без перерви •••  
 
2017-03-10 
Кремінська міська рада запрошує мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у 
міському конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – 
сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного 



характеру й створення умов для підвищення активності громади З Положенням про Конкурс, 
формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08.00 до 15.00, середа - з 08.00 до 20.00. Без 
перерви •••  
 
2017-03-13 
Кремінська міська рада поздоровляє Кремінську районну організацію ветеранів України з 30-
річним ювілеєм. Дякуємо за активну життєву позицію та особистий вагомий внесок у розвиток 
роботу голові ветеранської організації Стариковій Олександрі Андріївні та бажаємо всім членам 
організації міцного здоров’я, успіхів у благородній непростій справі та сімейного благополуччя. 
••• Кремінська міська рада запрошує мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь 
у міському конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – 
сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного 
характеру й створення умов для підвищення активності громади З Положенням про Конкурс, 
формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без 
перерви •••  
 
2017-03-17 
Кремінська міська рада запрошує мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у 
міському конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – 
сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного 
характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про Конкурс, 
формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без 
перерви •••  
 
2017-03-20 
20 березня – День весняного рівнодення ••• Кремінська міська рада запрошує мешканців 
Кремінської територіальної громади взяти участь у міському конкурсі міні-проектів місцевого 
розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні 
місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності 
громади. З Положенням про Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному 
сайті міської ради в розділі «Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг 
(каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, 
середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-03-24 
� У неділю, 26 березня 2017 року, в Україні о 3 (третій) годині за київським часом 
встановлюється літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед � ••• 
Кремінська міська рада запрошує мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у 
міському конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – 
сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного 
характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про Конкурс, 
формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без 
перерви •••  
 
2017-03-27 



05 квітня 2017 року о 10:00 буде проведено пленарне засідання 21-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання в залі засідань будівлі Креміської міської ради ••• Кремінська міська рада 
запрошує мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у міському конкурсі міні-
проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – сприяння територіальній 
громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для 
підвищення активності громади. З Положенням про Конкурс, формою міні-проекту можна 
ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі «Оголошення» ••• Центр надання 
адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-05 
05 квітня 2017 року о 10:00 було проведено пленарне засідання 21-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• Кремінська міська рада запрошує мешканців Кремінської територіальної 
громади взяти участь у міському конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». 
Мета Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-
економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про 
Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без 
перерви •••  
 
2017-04-10 
Сьогодні о 13:00 в залі засідань Кремінської міської ради відбудеться засідання Форуму місцевого 
розвитку Кремінської громади, де будуть презентовані проектні пропозиції в рамках проекту 
ПРООН «Верховенство права» ••• До кінця квітня міська рада продовжує прийом документів на 
конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Станом на 10 квітня подано шість заявок. Мета 
Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-
економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про 
Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. 
податків та зборів, в тому числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів – 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші 
надходження – 278,0 тис. грн. На видатки спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. 
••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-11 
10.04.2017р. о 13:00 в залі засідань Кремінської міської ради відбулось засідання Форуму 
місцевого розвитку Кремінської громади, де були презентовані проектні пропозиції в рамках 
проекту ПРООН «Верховенство права» ••• До кінця квітня міська рада продовжує прийом 
документів на конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Станом на 10 квітня подано шість 
заявок. Мета Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем 
соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади. З 
Положенням про Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської 
ради в розділі «Оголошення» ••• За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 
тис. грн. податків та зборів, в тому числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за 
спеціальне використання лісових ресурсів – 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші 
надходження – 278,0 тис. грн. На видатки спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. 
••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.15): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-20 



Сьогодні о 14:00 Кремінський міський голова Юрій Прокопенко надав інтерв’ю обласному 
телеканалу «ЛОТ» на тему залучення інвестицій до Кремінської міської громади. Трансляція 
інтерв’ю міського голови відбудеться 21-го квітня о 19:30 на телеканалі «ЛОТ» ••• До кінця квітня 
міська рада продовжує прийом документів на конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Мета 
Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-
економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про 
Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. 
податків та зборів, в тому числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів – 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші 
надходження – 278,0 тис. грн. На видатки спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. 
••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-21 
20-го квітня Кремінський міський голова Юрій Прокопенко надав інтерв’ю обласному телеканалу 
«ЛОТ» на тему залучення інвестицій до Кремінської міської громади. Трансляція інтерв’ю міського 
голови відбудеться у понеділок 24-го квітня о 19:30 на телеканалі «ЛОТ» ••• До кінця квітня міська 
рада продовжує прийом документів на конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Мета 
Конкурсу – сприяння територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-
економічного характеру й створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про 
Конкурс, формою міні-проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Оголошення» ••• За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. 
податків та зборів, в тому числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів – 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші 
надходження – 278,0 тис. грн. На видатки спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. 
••• Центр надання адміністративно-юридичних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-25 
20-го квітня Кремінський міський голова Юрій Прокопенко надав інтерв’ю обласному телеканалу 
«ЛОТ» на тему залучення інвестицій до Кремінської міської громади. Трансляція інтерв’ю міського 
голови відбулась у понеділок 24-го квітня о 19:30 на телеканалі «ЛОТ» ••• 26 квітня – 
Міжнародний день пам’яті Чорнобиля ••• До кінця квітня міська рада продовжує прийом 
документів на конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Мета Конкурсу – сприяння 
територіальній громаді у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й 
створення умов для підвищення активності громади. З Положенням про Конкурс, формою міні-
проекту можна ознайомитись на офіційному сайті міської ради в розділі «Оголошення» ••• За 
перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. податків та зборів, в тому 
числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
– 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші надходження – 278,0 тис. грн. На видатки 
спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. ••• Центр надання адміністративно-
юридичних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-04-28 
Громадська організація «Східзахід Зміни» повідомляє про проведення акції «Чисті ліси 
Кремінщини» з метою очищення лісу від побутового сміття. Акція відбудеться 30.04.2017р., 
початок – о 10:00 біля чоловічого монастиря на території ДП Кремінське ЛМГ. Запрошуються всі до 
участі в акції ••• 1 травня – Свято Весни і Праці та Міжнародний день солідарності трудящих ••• За 
перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. податків та зборів, в тому 
числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
– 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші надходження – 278,0 тис. грн. На видатки 



спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви ••• 
 
2017-05-03 
3 травня – День Сонця ••• За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. 
грн. податків та зборів, в тому числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів – 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші 
надходження – 278,0 тис. грн. На видатки спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. 
••• Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви ••• 
 
2017-05-04 
05.05.2017 року о 13:00 відбудеться засідання Громадської ради в залі засідань будівлі Кремінської 
міської ради. Буде розглянуто робочій проект "Технічне переоснащення котелень комунального 
закладу "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" та освітньо-виховного 
комплексу "Кремінська загальноосвітня школа 1-3 ступенів №3 - дошкільний учбовий заклад" ••• 
За перший квартал 2017 року до бюджету міста надійшло 3795,7 тис. грн. податків та зборів, в тому 
числі місцеві податки – 2803,6 тис. грн., рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
– 276,9 тис. грн., акцизний податок – 437,2 тис. грн., інші надходження – 278,0 тис. грн. На видатки 
спрямовано коштів міського бюджету – 1465,3 тис. грн. ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви ••• 
 
2017-05-05 
17.05.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 22-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• 05.05.2017 року відбулось засідання 
Громадської ради в залі засідань будівлі Кремінської міської ради. Було розглянуто робочій проект 
"Технічне переоснащення котелень комунального закладу "Кремінське районне територіальне 
медичне об'єднання" та освітньо-виховного комплексу "Кремінська загальноосвітня школа 1-3 
ступенів №3 - дошкільний учбовий заклад" ••• 9 травня – День Перемоги ••• Центр надання 
адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви ••• 
 
2017-05-15 
17.05.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 22-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви ••• 
 
2017-05-17 
17.05.2017 року відбулось пленарне засідання 22-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках 
проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км 
мереж освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з 
капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Початі 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• 
Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-05-24 



У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, 
спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж 
освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з 
капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Початі 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• 
Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-05-26 
Вітаємо випускників шкіл зі святом Останнього дзвоника! ••• У травні завершено роботи по 
освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, 
встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• Завершено роботи з 
капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби 
в районі гуртожитку медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону 
••• На теперішній час ведуться роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку 
№7 до вул.Центральна ••• Початі роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку 
планується завершити до Дня міста ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): 
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 
08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-05-29 
У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, 
спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж 
освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з 
капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Початі 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• 
Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-06-01 
02 червня 2017 року о 17:00 на проспекті Дружби (біля будівлі міської ради) відбудеться дитяче 
театралізоване свято «Скарбниці старого пірата». Запрошуємо дітей і батьків ••• У травні 
завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з 
ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• 
Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до 
вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по пл.Кооперативна від 
вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з капітального ремонту 
тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Початі роботи з реконструкції 
фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• Центр надання 
адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, 
п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-06-01 
У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, 
спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж 
освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з 
капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Початі 



роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• 
Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-06-14 
Кремінською міською радою виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія», з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, 18 путівок для обдарованих дітей ••• У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка 
та с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 
світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту 
тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку 
медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній 
час ведуться роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до 
вул.Центральна ••• Початі роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується 
завершити до Дня міста ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без 
перерви •••  
 
2017-06-23 
29.06.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 23-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• 22 червня Кремінська міська рада 
приймала участь у зустрічі-тренінгу, яку проводив Міжнародний фонд «Відродження», де були 
розглянуті ключові аспекти реалізації Національної кредитної Програми для відновлення України 
Європейським інвестеційним банком з метою запровадження цієї програми на території міста 
Кремінна ••• Кремінською міською радою виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський 
заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія», з них 6 путівок для дітей з багатодітних та 
малозабезпечених сімей, 18 путівок для обдарованих дітей ••• У травні завершено роботи по 
освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, 
встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• Завершено роботи з 
капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби 
в районі гуртожитку медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону 
••• На теперішній час ведуться роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку 
№7 до вул.Центральна ••• Ведуться роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку 
планується завершити до Дня міста ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): 
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 
08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-06-29 
29.06.2017 року відбулось пленарне засідання 23-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• 22 червня Кремінська міська рада приймала участь у зустрічі-тренінгу, яку проводив 
Міжнародний фонд «Відродження», де були розглянуті ключові аспекти реалізації Національної 
кредитної Програми для відновлення України Європейським інвестиційним банком з метою 
запровадження цієї програми на території міста Кремінна ••• Кремінською міською радою 
виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія», 
з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 18 путівок для обдарованих 
дітей ••• У травні завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках 
проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км 
мереж освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• На теперішній час ведуться роботи з 
капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Ведуться 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби, яку планується завершити до Дня міста ••• 



Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, 
вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-11 
Увага! 12 липня в м.Кремінна з 13:45 до 14:00 буде здійснюватися включення електросирен 
централізованого оповіщення в навчальних цілях. Просимо зберігати спокій та порядок ••• 
Кремінською міською радою виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія», з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, 18 путівок для обдарованих дітей ••• Завершено роботи по освітленню с.Житлівка та 
с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 
світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту 
тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку 
медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• Ведуться роботи 
з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Ведуться 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби ••• Центр надання адміністративних послуг 
(каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, 
середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-12 
15 липня (субота) – День міста! Запрошуємо всіх на свято, пл.Красна, початок о 19:00 ••• 
Кремінською міською радою виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія», з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, 18 путівок для обдарованих дітей ••• Завершено роботи по освітленню с.Житлівка та 
с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 
світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• 15 липня (субота) – День міста! 
Запрошуємо всіх на свято, пл.Красна, початок о 19:00 ••• Завершено роботи з капітального 
ремонту тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі 
гуртожитку медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• 
Ведуться роботи з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до 
вул.Центральна ••• Ведуться роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби ••• Центр 
надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, 
четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-17 
Кремінською міською радою виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад 
оздоровлення та відпочинку «Мрія», з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених 
сімей, 18 путівок для обдарованих дітей ••• Завершено роботи по освітленню с.Житлівка та 
с.Стара Краснянка в рамках проекту, спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 
світлоточки та змонтовано 14 км мереж освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту 
тротуарів по вул.Центральна від пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку 
медичного училища, по пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• Ведуться роботи 
з капітального ремонту тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Ведуться 
роботи з реконструкції фонтану на проспекті Дружби ••• Центр надання адміністративних послуг 
(каб.15, 17): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, 
середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-18 
02.08.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Кремінською міською радою 
виділено 24 безкоштовні путівки до КУ «Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Мрія», 
з них 6 путівок для дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 18 путівок для обдарованих 
дітей ••• Завершено роботи по освітленню с.Житлівка та с.Стара Краснянка в рамках проекту, 
спільного з ПРООН. Відповідно, встановлено 35 та 34 світлоточки та змонтовано 14 км мереж 



освітлення ••• Завершено роботи з капітального ремонту тротуарів по вул.Центральна від 
пров.Дружби до вул.Тітова, по пров.Дружби в районі гуртожитку медичного училища, по 
пл.Кооперативна від вул.Слобожанська в бік стадіону ••• Ведуться роботи з капітального ремонту 
тротуару по вул.Побєди від будинку №7 до вул.Центральна ••• Ведуться роботи з реконструкції 
фонтану на проспекті Дружби ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.15, 17): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 
20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-25 
02.08.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• 26 липня 2017 року о 10:00 в 
приміщенні зали засідань Кремінської міської ради відбудеться презентація та громадське 
обговорення Проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді 
м.Кремінна». Буде представлено роботу проектної організації, мапу із зазначенням вулиць, по 
яких пройдуть нові водоводи, та календарний графік робіт ••• Ведуться роботи з реконструкції 
фонтану на проспекті Дружби ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.19): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 
20:00. Без перерви •••  
 
2017-07-27 
02.08.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• 26 липня 2017 року в приміщенні 
зали засідань Кремінської міської ради відбулась презентація та громадське обговорення Проекту 
«Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м.Кремінна». Було 
представлено роботу проектної організації, мапу із зазначенням вулиць, по яких пройдуть нові 
водоводи, та календарний графік робіт ••• Ведуться роботи з реконструкції фонтану на проспекті 
Дружби ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: 
понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця - з 08:00 до 15:00, середа - з 08:00 до 20:00. Без перерви •••  
 
2017-08-01 
02.08.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• 26 липня 2017 року в приміщенні 
зали засідань Кремінської міської ради відбулась презентація та громадське обговорення Проекту 
«Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м.Кремінна». Було 
представлено роботу проектної організації, мапу із зазначенням вулиць, по яких пройдуть нові 
водоводи, та календарний графік робіт ••• Відділ надання послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-08-02 
02.08.2017 року відбулось пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• 26 липня 2017 року в приміщенні зали засідань Кремінської міської ради відбулась 
презентація та громадське обговорення Проекту «Поліпшення доступу до води в постраждалій від 
конфлікту громаді м.Кремінна». Було представлено роботу проектної організації, мапу із 
зазначенням вулиць, по яких пройдуть нові водоводи, та календарний графік робіт ••• Відділ 
адміністративних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 
17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-08-14 
13.08.2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 24-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Відділ адміністративних послуг 
(каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 
до 16:00. Без перерви •••  
 



2017-09-01 
13 вересня 2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 25-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• Відділ адміністративних 
послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 
08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-09-13 
13 вересня 2017 року відбулось пленарне засідання 25-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Відділ адміністративних послуг (каб.19): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка 
по четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-09-21 
Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 
08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-10-05 
У рамках угоди між Радою Європи та Кремінською міською радою «Посилення потенціалу, 
ефективності та прозорості роботи органів місцевого самоврядування через залучення молоді до 
роботи мерії міста Кремінна та реформи децентралізації», у польському місті Ключборк (Kluczbork) 
перебуває делегація з восьми учнів СШ №2 та гімназії ••• За 9 місяців 2017 року до бюджету міста 
надійшло 10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять місцеві податки – 
8284,4 тис. грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-комунальне господарство 
4911,2 тис. грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-10-09 
25 жовтня 2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 26-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• У рамках угоди між Радою 
Європи та Кремінською міською радою «Посилення потенціалу, ефективності та прозорості роботи 
органів місцевого самоврядування через залучення молоді до роботи мерії міста Кремінна та 
реформи децентралізації», минулого тижня у польському місті Ключборк (Kluczbork) перебувала 
делегація з восьми учнів СШ №2 та гімназії ••• За 9 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло 
10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять місцеві податки – 8284,4 тис. 
грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-комунальне господарство 4911,2 тис. 
грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по 
четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-10-13 
Кремінська міська рада вітає із святом – Днем захисника України ••• 25 жовтня 2017 року о 10:00 
відбудеться пленарне засідання 26-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі 
засідань будівлі Кремінської міської ради ••• За 9 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло 
10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять місцеві податки – 8284,4 тис. 
грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-комунальне господарство 4911,2 тис. 
грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по 
четвер - з 08:00 до 17:00, п’ятниця - з 08:00 до 16:00. Без перерви •••  
 
2017-10-17 
За запрошенням Конгресу місцевих та регіональних рад Ради Європи Кремінський міський голова 
Прокопенко Юрій Олексійович з 16 по 20 жовтня знаходиться у м.Страсбург, Франція, де приймає 
участь у 33-й сесії Конгресу Ради Європи та у інших зустрічах, запланованих Конгресом ••• 25 
жовтня 2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 26-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ••• За 9 місяців 2017 року до 
бюджету міста надійшло 10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять 



місцеві податки – 8284,4 тис. грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-
комунальне господарство 4911,2 тис. грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2017-10-23 
� У неділю, 29 жовтня 2017 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується 
літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � ••• За запрошенням 
Конгресу місцевих та регіональних рад Ради Європи Кремінський міський голова Прокопенко Юрій 
Олексійович з 16 по 20 жовтня знаходився у м.Страсбург, Франція, де приймав участь у 33-й сесії 
Конгресу Ради Європи та у інших зустрічах, запланованих Конгресом ••• 25 жовтня 2017 року о 
10:00 відбудеться пленарне засідання 26-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі 
засідань будівлі Кремінської міської ради ••• За 9 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло 
10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять місцеві податки – 8284,4 тис. 
грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-комунальне господарство 4911,2 тис. 
грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по 
четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-10-25 
� У неділю, 29 жовтня 2017 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується 
літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � ••• 25 жовтня 2017 
року відбулось пленарне засідання 26-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ••• За 9 
місяців 2017 року до бюджету міста надійшло 10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну 
частину становлять місцеві податки – 8284,4 тис. грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. 
житлово-комунальне господарство 4911,2 тис. грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): 
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. 
Без перерви •••  
 
2017-10-30 
За 9 місяців 2017 року до бюджету міста надійшло 10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну 
частину становлять місцеві податки – 8284,4 тис. грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. 
житлово-комунальне господарство 4911,2 тис. грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): 
ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. 
Без перерви •••  
 
2017-11-07 
Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою 
підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, організацій, будинків 
приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному 
сайті Кремінської міської ради у розділі «Оголошення» ••• За 9 місяців 2017 року до бюджету 
міста надійшло 10324,1 тис. грн. податків та зборів, з них значну частину становлять місцеві 
податки – 8284,4 тис. грн. На видатки спрямовано 9435,6 тис. грн., в т.ч. житлово-комунальне 
господарство 4911,2 тис. грн. ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-11-10 
Увага! Подача води у бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 20.11.2017. Вибачте за 
тимчасові незручності ••• 22 листопада 2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 27-ї 
сесії Кремінської міської ради сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради 
••• Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою 
підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, організацій, будинків 
приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному 
сайті Кремінської міської ради у розділі «Оголошення» ••• Відділ адміністративних послуг 



(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-11-23 
Увага! Подача води у бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 24.11.2017. Вибачте за 
тимчасові незручності ••• 22 листопада 2017 року відбулось пленарне засідання 27-ї сесії 
Кремінської міської ради сьомого скликання ••• Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках 
проведення новорічно-різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення 
будівель, підприємств, установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 
10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі 
«Оголошення» ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-11-27 
Увага! Подача води у бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 04.12.2017. Вибачте за 
тимчасові незручності ••• Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення новорічно-
різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, 
установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 грудня 2017 
року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі «Оголошення» ••• Відділ 
адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 
16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-11-30 
Кремінський міський голова щиро вітає з Днем народження почесного громадянина міста 
Семенову Раїсу Петрівну. Бажає міцного здоров’я та творчої наснаги ••• Увага! Подача води у 
бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 04.12.2017. Вибачте за тимчасові незручності 
••• Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою 
підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, організацій, будинків 
приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному 
сайті Кремінської міської ради у розділі «Оголошення» ••• Відділ адміністративних послуг 
(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00. Без перерви •••  
 
2017-12-01 
Увага! Подача води у бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 04.12.2017. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення 

новорічно-різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, 
підприємств, установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 
грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі 

«Оголошення» ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2017-12-05 
Подача води у бюветі припинена з технічних причин, орієнтовно до 11.12.2017. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ УВАГА! На час проведення міських новорічних заходів тимчасово 

заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ 

Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою 
підвищення естетичного рівня оформлення будівель, підприємств, установ, організацій, будинків 
приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному 

сайті Кремінської міської ради у розділі «Оголошення» ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг 

(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 

до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 



2017-12-18 
21 грудня 2017 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 27-ї сесії Кремінської міської ради 

сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ❄❄❄ УВАГА! На час 

проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через 

площу Красна з 18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у 

рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення 
будівель, підприємств, установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 
10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі 

«Оголошення» ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2017-12-28 
Вітаємо мешканців міста Кремінна та наших гостей з Новим роком! Щиро бажаємо доброго 
здоров’я, святкового настрою, добробуту і затишку в оселях, тепла і злагоди в родинах. 

Кремінський міський голова Ю.О. Прокопенко ❄❄❄ Дорогі креміняни! Кремінський міський 

голова запрошує вас і гостей міста в ніч з 31 грудня на 01 січня о 1-00 на площу Красну до міської 

новорічної ялинки для поздоровлення. Вас чекає новорічний салют. ❄❄❄ УВАГА! На час 

проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через 

площу Красна з 18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у 

рамках проведення новорічно-різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення 
будівель, підприємств, установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 
10 по 30 грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі 

«Оголошення» ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-01-02 
Вітаємо мешканців міста Кремінна та наших гостей з Новим роком! Щиро бажаємо доброго 
здоров’я, святкового настрою, добробуту і затишку в оселях, тепла і злагоди в родинах. 

Кремінський міський голова Ю.О. Прокопенко ❄❄❄Кремінська міська рада вітає з ювілеєм 

Гребенюк Марію Андріївну бажає здоров’я та миру.❄❄❄ УВАГА! На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ Огляд-конкурс «Новорічний настрій»: у рамках проведення 

новорічно-різдвяних свят, з метою підвищення естетичного рівня оформлення будівель, 
підприємств, установ, організацій, будинків приватного сектору оголошується конкурс з 10 по 30 
грудня 2017 року. Подробиці – на офіційному сайті Кремінської міської ради у розділі 

«Оголошення» ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-01-04 
Вітаємо мешканців міста Кремінна та наших гостей з новорічними та різдвяними святами! Щиро 
бажаємо доброго здоров’я, святкового настрою, добробуту і затишку в оселях, тепла і злагоди в 

родинах. Кремінський міський голова Ю.О. Прокопенко ❄❄❄ УВАГА! На час проведення міських 

новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 

18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2018-01-10 
УВАГА! На час проведення міських новорічних заходів тимчасово заборонено проїзд 

автотранспорту через площу Красна з 18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ Відділ 

адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 

16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  



 
2018-01-12 
Увага! Подачу води у бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 29.01.2018р. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ На час проведення міських новорічних заходів тимчасово 

заборонено проїзд автотранспорту через площу Красна з 18.12.2017р. по 19.01.2018р. ❄❄❄ 

Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 

08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-01-18 
31 січня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 29-ї сесії Кремінської міської ради 

сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ❄❄❄ Увага! Подачу води у 

бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 29.01.2018р. Вибачте за тимчасові 

незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-01-29 
31 січня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 29-ї сесії Кремінської міської ради 

сьомого скликання в залі засідань будівлі Кремінської міської ради ❄❄❄ Увага! Подачу води у 

бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 10.02.2018р. Вибачте за тимчасові 

незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-01-31 
31 січня 2018 року відбулось пленарне засідання 29-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання ❄❄❄ Увага! Подачу води у бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 

10.02.2018р. Вибачте за тимчасові незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. 

Без перерви ❄❄❄  

 
2018-02-07 

Запрошуємо всіх 17.02.2018 року на святкування Масниці, початок – 11:00, пл.Красна ❄❄❄ 

Увага! Подачу води у бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 19.02.2018р. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2018-02-16 

Запрошуємо всіх 17.02.2018 року на святкування Масниці, початок – 11:00, пл.Красна ❄❄❄ 

Увага! Подачу води у бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 05.03.2018р. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2018-02-22 
26 лютого 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кремінської 

міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції 

доріг: вулиць Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, 

Лиманська, Урицького, пров. Спортивний, пр-т. Дружба, пл. Красна, пл. Паркова. ❄❄❄ В залі 

засідань Кремінської міської ради 28 лютого 2018 р. о 14:00 відбудеться громадське обговорення 

звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської ради. ❄❄❄ 

Увага! Подачу води у бюветі припинено з технічних причин, орієнтовно до 05.03.2018р. Вибачте за 

тимчасові незручності ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 



ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2018-02-23 
26 лютого 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кремінської 

міської ради сьомого скликання ❄❄❄ 07 березня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне 

засідання 31-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Регіональною комісією 

прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, 
Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Урицького, пров. Спортивний, пр-т. Дружби, пл. Красна, пл. 

Паркова ❄❄❄ В залі засідань Кремінської міської ради 28 лютого 2018 р. о 14:00 відбудеться 

громадське обговорення звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих 

органів міської ради. ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 
2018-02-26 
26 лютого 2018 року відбулось пленарне засідання позачергової 30-ї сесії Кремінської міської ради 

сьомого скликання ❄❄❄ 07 березня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 31-ї сесії 

Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Регіональною комісією прийнято рішення по 

реконструкції доріг: вулиці Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, 

Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ❄❄❄ 

В залі засідань Кремінської міської ради 28 лютого 2018 р. о 14:00 відбудеться громадське 
обговорення звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської 

ради. ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка 

по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-03-01 
Запрошуємо всіх  на виставку інтер’єрного живопису та художнього фото Катерини Іваник. 
Виставка розпочнеться 02.03.2018 о 13:00 на 2-му поверсі будівлі Кремінської міської ради. Вхід 

безкоштовний ❄❄❄ 07 березня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 31-ї сесії 

Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ Регіональною комісією прийнято рішення по 

реконструкції доріг: вулиці Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, 

Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ❄❄❄ 

28 лютого 2018 р. відбулось громадське обговорення звіту Кремінського міського голови про свою 

діяльність та виконавчих органів міської ради ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): 

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. 

Без перерви ❄❄❄  

 
2018-03-02 
За 2 місяці поточного року до бюджету міста надійшло 3688,0 тис. грн., значну частину надходжень 
становить єдиний податок – 2011,4 тис. грн. та податок на майно – 815,8 тис. грн. На видатки 

спрямовано – 1955,1 тис. грн. ❄❄❄ Запрошуємо мешканців Кремінської територіальної громади 

взяти участь у  конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Прийом проектів 

триває до 30.03.2018 року ❄❄❄ Запрошуємо всіх на виставку інтер’єрного живопису та 

художнього фото Катерини Іваник. Виставка розпочала роботу з 02.03.2018 на 2-му поверсі 

будівлі Кремінської міської ради. Вхід безкоштовний ❄❄❄ 07 березня 2018 року о 10:00 

відбудеться пленарне засідання 31-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання ❄❄❄ 

Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, 
Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. 

Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ❄❄❄ 28 лютого 2018 р. відбулось громадське 

обговорення звіту Кремінського міського голови про свою діяльність та виконавчих органів міської 



ради ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по 

четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-03-12 
За 2 місяці поточного року до бюджету міста надійшло 3688,0 тис. грн., значну частину надходжень 
становить єдиний податок – 2011,4 тис. грн. та податок на майно – 815,8 тис. грн. На видатки 

спрямовано – 1955,1 тис. грн. ❄❄❄ Запрошуємо мешканців Кремінської територіальної громади 

взяти участь у  конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Прийом проектів 

триває до 30.03.2018 року ❄❄❄ Запрошуємо всіх на виставку інтер’єрного живопису та 

художнього фото Катерини Іваник. Виставка розпочала роботу з 02.03.2018 на 2-му поверсі 

будівлі Кремінської міської ради. Вхід безкоштовний ❄❄❄ Регіональною комісією прийнято 

рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, 
Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. 

Паркова ❄❄❄ Відділ адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 

понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-03-16 
� У неділю, 25 березня 2018 року, в Україні о 3 (третій) годині за київським часом 
встановлюється літній час переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину вперед � ••• 28 
березня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 32-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• Запрошуємо мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у  
конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Прийом проектів триває до 
30.03.2018 року ••• Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці 
Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, 
Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Відділ адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-03-26 
28 березня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 32-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• Запрошуємо мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у  
конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Прийом проектів триває до 
30.03.2018 року ••• Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці 
Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, 
Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Відділ адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-03-28 
28 березня 2018 року відбулось пленарне засідання 32-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Запрошуємо мешканців Кремінської територіальної громади взяти участь у  
конкурсі міні-проектів місцевого розвитку «Місто своїми руками». Прийом проектів триває до 
30.03.2018 року ••• Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці 
Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, 
Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Відділ адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-04-02 
Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, 
Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. 
Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Відділ адміністративних послуг (каб.18): 



ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. 
Без перерви •••  
 
2018-04-03 
За перший квартал поточного року через ЦНАП міської ради надано 3814 адміністративних послуг, 
у тому числі послуги реєстрації місця проживання – 2743, реєстрації речових прав – 382, реєстрація 
бізнесу – 69, інформації з Держгеокадастру – 116 та з земельних питань – 504 ••• За перший 
квартал до міського бюджету надійшло податків і зборів 4314,8 тис. грн., значну частину становить 
єдиний податок (2420,8 тис. грн.) та плата за землю (957,4 тис. грн.). Також отримано грантів 
міжнародної технічної допомоги – 399,4 тис. грн. На видатки спрямовано – 3069,2 тис. грн. ••• 
Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, 
Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. 
Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Центр надання адміністративних послуг 
(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-04-13 
25 квітня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 33-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• За перший квартал поточного року через ЦНАП міської ради надано 3814 
адміністративних послуг, у тому числі послуги реєстрації місця проживання – 2743, реєстрації 
речових прав – 382, реєстрація бізнесу – 69, інформації з Держгеокадастру – 116 та з земельних 
питань – 504 ••• За перший квартал до міського бюджету надійшло податків і зборів 4314,8 тис. 
грн., значну частину становить єдиний податок (2420,8 тис. грн.) та плата за землю (957,4 тис. грн.). 
Також отримано грантів міжнародної технічної допомоги – 399,4 тис. грн. На видатки спрямовано 
– 3069,2 тис. грн. ••• Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці 
Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, 
Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Центр надання 
адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 
16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-04-25 
25 квітня 2018 року відбудлось пленарне засідання 33-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці 
Центральна, Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, 
Вереснева, пров. Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• Центр надання 
адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 
16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-05-02 
Регіональною комісією прийнято рішення по реконструкції доріг: вулиці Центральна, 
Слобожанська, Банкова, Джерельна, Підвільшанська, Шевченка, Лиманська, Вереснева, пров. 
Спортивний, пр-т Дружби, пл. Красна, пл. Паркова ••• За чотири місяці поточного року до міського 
бюджету надійшло податків і зборів 6,1 млн. грн., значну частину становить єдиний податок (3,1 
млн. грн.) та плата за землю (1,2 млн. грн.). На видатки спрямовано – 4,1 млн. грн. ••• За чотири 
місяці поточного року через ЦНАП міської ради надано 3814 адміністративних послуг, у тому числі 
послуги реєстрації місця проживання – 3524, реєстрація речових прав – 504, реєстрація бізнесу – 
75, інформації з Держгеокадастру – 137 та з земельних питань – 589 ••• У приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в 
Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення 
водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 



2018-05-03 
За чотири місяці поточного року до міського бюджету надійшло податків і зборів 6,1 млн. грн., 
значну частину становить єдиний податок (3,1 млн. грн.) та плата за землю (1,2 млн. грн.). На 
видатки спрямовано – 4,1 млн. грн. ••• За чотири місяці поточного року через ЦНАП міської ради 
надано 3814 адміністративних послуг, у тому числі послуги реєстрації місця проживання – 3524, 
реєстрація речових прав – 504, реєстрація бізнесу – 75, інформації з Держгеокадастру – 137 та з 
земельних питань – 589 ••• У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються 
послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та 
перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного 
посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр 
надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 
08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-05-04 
16 травня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 34-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• За чотири місяці поточного року до міського бюджету надійшло податків і 
зборів 6,1 млн. грн., значну частину становить єдиний податок (3,1 млн. грн.) та плата за землю 
(1,2 млн. грн.). На видатки спрямовано – 4,1 млн. грн. ••• За чотири місяці поточного року через 
ЦНАП міської ради надано 3814 адміністративних послуг, у тому числі послуги реєстрації місця 
проживання – 3524, реєстрація речових прав – 504, реєстрація бізнесу – 75, інформації з 
Держгеокадастру – 137 та з земельних питань – 589 ••• У приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; 
видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-05-16 
16 травня 2018 року відбулось пленарне засідання 34-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• За чотири місяці поточного року до міського бюджету надійшло податків і зборів 6,1 
млн. грн., значну частину становить єдиний податок (3,1 млн. грн.) та плата за землю (1,2 млн. 
грн.). На видатки спрямовано – 4,1 млн. грн. ••• За чотири місяці поточного року через ЦНАП 
міської ради надано 3814 адміністративних послуг, у тому числі послуги реєстрації місця 
проживання – 3524, реєстрація речових прав – 504, реєстрація бізнесу – 75, інформації з 
Держгеокадастру – 137 та з земельних питань – 589 ••• У приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; 
видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-05-29 
Кремінська міська рада оголошує конкурс ініціатив молоді, направлених на покращення іміджу 
нашого міста. Заявки приймаються протягом місяця ••• У приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; 
видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-06-11 
22 червня 2018 року о 10:00 відбудеться пленарне засідання 35-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• Кремінська міська рада оголошує конкурс ініціатив молоді, направлених на 



покращення іміджу нашого міста. Заявки приймаються до кінця червня ••• У приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в 
Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення 
водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-06-22 
22 червня 2018 року відбулось пленарне засідання 35-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Кремінська міська рада оголошує конкурс ініціатив молоді, направлених на 
покращення іміджу нашого міста. Заявки приймаються до кінця червня ••• У приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в 
Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення 
водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-06-25 
11 липня 2018 року відбудеться пленарне засідання 36-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Кремінська міська рада оголошує конкурс ініціатив молоді, направлених на 
покращення іміджу нашого міста. Заявки приймаються до кінця червня ••• У приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в 
Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення 
водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-07-09 
11 липня 2018 року відбудеться пленарне засідання 36-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• Міська рада вітає мешканців Кремінної з Днем міста та запрошує 14 липня разом 
відзначити свято на площі Красній. У програмі: спортивні ігри, дитячі розваги, святкова торгівля, 
концерт за участі музичного гурту «Степ», театр вогню «Street-Fire», дискотека. Початок: спортивні 
змагання о 18:00, основна частина – о 20:00 ••• У приміщенні Центру надання адміністративних 
послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: 
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача 
міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-07-13 
Міська рада вітає мешканців Кремінної з Днем міста та запрошує 14 липня разом відзначити свято 
на площі Красній. У програмі: спортивні ігри, дитячі розваги, святкова торгівля, концерт за участі 
музичного гурту «Степ», театр вогню «Street-Fire», дискотека. Початок: спортивні змагання о 18:00, 
основна частина – о 20:00 ••• У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються 
послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та 
перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного 
посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр 
надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 
08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-07-19 
У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального 
сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних 



засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на 
отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг 
(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-08-02 
15 серпня 2018 року відбудеться пленарне засідання 37-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги 
Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом 
запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-08-16 
15 серпня 2018 року відбулось пленарне засідання 37-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги 
Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом 
запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-09-03 
Кремінська міська рада вітає учнів та студентів зі святом Першого дзвоника! ••• У приміщенні 
Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС 
в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна 
посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок 
про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-09-04 
У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального 
сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних 
засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на 
отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг 
(каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 
до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-09-12 
ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг за 
допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом здоров’я, та 
люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання адміністративних послуг, 
зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У приміщенні Центру надання 
адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; 
видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-09-13 
26 вересня 2018 року відбудеться пленарне засідання 38-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 



адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; 
заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання 
довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2018-09-19 
УВАГА! УВАГА! Міська рада запрошує всіх 21.09.2018 року на пл.Красну на свято «Осінній 
калейдоскоп». 16:30 - виступи богатирів Луганщини, дитячі розваги, виступ гурту «TWO BUS»; 18:00 
- офіційна частина, концертна програма, пінна дискотека, святкове світлове шоу ••• 26 вересня 
2018 року відбудеться пленарне засідання 38-ї сесії Кремінської міської ради сьомого скликання 
••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг 
за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом 
здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання 
адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У приміщенні 
Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС 
в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна 
посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок 
про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-09-24 
26 вересня 2018 року відбудеться пленарне засідання 38-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 
адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; 
заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання 
довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2018-09-24 
26 вересня 2018 року відбудеться пленарне засідання 38-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 
адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; 
заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання 
довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2018-10-17 



� У неділю, 28 жовтня 2018 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується 
літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � ••• ЦНАП при 
Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг за допомогою 
сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом здоров’я, та люди 
похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання адміністративних послуг, зможуть 
отримати адміністративні послуги удома. ••• У приміщенні Центру надання адміністративних 
послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: 
реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача 
міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 
судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з 
понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-10-22 
31 жовтня 2018 року відбудеться пленарне засідання 39-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• � У неділю, 28 жовтня 2018 року, в Україні о 4 (четвертій) годині за київським 
часом скасовується літній час з переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад � 
••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг 
за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом 
здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання 
адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У приміщенні 
Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС 
в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна 
посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок 
про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-10-29 
31 жовтня 2018 року відбудеться пленарне засідання 39-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 
адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; 
заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання 
довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2018-10-31 
31 жовтня 2018 року відбулось пленарне засідання 39-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 
скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 
адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги удома. ••• У 
приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного 
центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; 
заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання 
довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК 
ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без 
перерви •••  
 
2018-11-13 



ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг за 
допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом здоров’я, та 
люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання адміністративних послуг, 
зможуть отримати адміністративні послуги по місцю проживання ••• У приміщенні Центру 
надання адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в 
Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення 
водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про 
відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 
ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-11-16 
28 листопада 2018 року відбудеться пленарне засідання 40-ї сесії Кремінської міської ради 
сьомого скликання ••• ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 
адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги по місцю 
проживання ••• У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги 
Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом 
запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ••• Центр надання адміністративних 
послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 
08:00 до 15:00. Без перерви •••  
 
2018-12-07 
19 грудня 2018 року відбудеться пленарне засідання 41-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання ❄❄❄ ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 

адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги по місцю 

проживання ❄❄❄ У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги 

Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом 

запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ❄❄❄ Центр надання адміністративних 

послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 

08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-12-13 
19 грудня 2018 року відбудеться пленарне засідання 41-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання ❄❄❄ 19 грудня 2018 року Кремінська міська рада запрошує всіх на відкриття о 15:30 

головної міської ялинки, площа Красна ❄❄❄ ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на 

новий рівень надання адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний 
кейс. Відтепер креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно 
відвідати Центр надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги по 

місцю проживання ❄❄❄ У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються 

послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та 
перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного 

посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ❄❄❄ Центр 

надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 

08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-12-19 



19 грудня 2018 року відбулось пленарне засідання 41-ї сесії Кремінської міської ради сьомого 

скликання ❄❄❄ ЦНАП при Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання 

адміністративних послуг за допомогою сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер 
креміняни, які за станом здоров’я, та люди похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр 
надання адміністративних послуг, зможуть отримати адміністративні послуги по місцю 

проживання ❄❄❄ У приміщенні Центру надання адміністративних послуг надаються послуги 

Регіонального сервісного центру МВС в Луганській області, а саме: реєстрація та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна посвідчення водія; видача міжнародного посвідчення водія; прийом 

запитів на отримання довідок про відсутність судимостей ❄❄❄ Центр надання адміністративних 

послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 

08:00 до 15:00. Без перерви ❄❄❄  

 
2018-12-27 

Кремінська міська рада вітає всіх з Новим роком та бажає здоров’я, щастя, миру! ❄❄❄ ЦНАП при 

Кремінській міськраді перейшов на новий рівень надання адміністративних послуг за допомогою 
сучасного обладнання - мобільний кейс. Відтепер креміняни, які за станом здоров’я, та люди 
похилого віку, які не в змозі самостійно відвідати Центр надання адміністративних послуг, зможуть 

отримати адміністративні послуги по місцю проживання ❄❄❄ У приміщенні Центру надання 

адміністративних послуг надаються послуги Регіонального сервісного центру МВС в Луганській 
області, а саме: реєстрація та перереєстрація транспортних засобів; заміна посвідчення водія; 
видача міжнародного посвідчення водія; прийом запитів на отримання довідок про відсутність 

судимостей ❄❄❄ Центр надання адміністративних послуг (каб.18): ГРАФІК ПРИЙОМУ 

ГРОМАДЯН: з понеділка по четвер - з 08:00 до 16:00, п’ятниця - з 08:00 до 15:00. Без перерви 

❄❄❄  

 


