ЗВІТ
Воловецького селищного голови
Про роботу селищної  ради та виконавчого комітету за 2012 рік

Діяльність селищної ради здійснювалася відповідно до Конституції України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2012 рік», плану роботи та інших нормативно-провових актів.
В умовах фінансово-економічної кризи основним завданням було визначено забезпечення стабільного функціонування населених пунктів, збереження тенденцій росту бюджету та можливостей фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів та фінансових можливостей.
За 11 місяців 2012 року: 
	Проведено 9 сесій селищної ради, на яких прийнято 188 рішень.
	Проведено 12 засідань виконавчого комітету, на яких прийнято 141 рішення.

До виконком селищної ради звернулося 1080 громадян, з них 420 побували на особистому прийомі, 660 звернулося з письмовими заявами.
	Громадянам видано 3357 довідок.
	Складено 51 акт обстеження житлово-побутових умов громадян.

На адресу селищної ради від установ та організацій надійшло 550 звернень.
Селищною радою в справах громади направлено 1428 листів.
Захищаючи інтереси громади взято участь у 63-х судових засіданнях по 26 справах.
Одним з основних завдань в роботі селищної ради залишається фінансове забезпечення, наповнення бюджету. В умовах кризи, за 10 місяців поточного року вдається утримувати позитивний баланс бюджету на 10 925 грн (при плані 3 186 133 грн одержано 3 197 058 грн. За цей же період недоодержано 322 779 грн податку з доходів фізичних осіб та 63 621 грн державного мита. Такий фінансовий стан дещо уповільнив реалізацію завдань соціально-економічного розвитку громади.
Однак, незважаючи на об’єктивні та суб’єктивні бар’єри, вдалося розпочати та реалізувати такі заплановані на 2012 рік заходи:
	Реконструкція даху водоочисних споруд.

Реконструкція димовентканалів будинку № 1 по вул. Фабрична.
Будівництво підпірної стінки берегу річки Волівчик по вул. Шевченка.
Капітальний ремонт мосту по вул. Шевченка.
	Поточний ремонт вулиць Уренгойська, Лісорубів, Б. Хмельницького.
	Поточний ремонт ділянок вулиць Канора, Шевченка, Підгірна, Залізнична, Суворова.

За кошти обласного бюджету проведено капітальний ремонт вулиці Довбуша.
Розпочато роботи по капітальному ремонту ділянки вул. Шевченка в районі будинку № 1.
Розпочато роботи по покращенню пасовищ.
	Розпочато роботи (Воловецький РЕМ) по підведенню кабелів електроживлення до будинків № 21, 23, 25 по вул. Фабрична та № 2, 4 по вул. Борканюка.
	Завершуються роботи по інвентаризації земель громади.
	На стадії виготовлення проект розмежування земель державної та комунальної власності.
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі будинку № 9 по вул. Фабрична.
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі будинку № 72 по вул. Карпатська.
Укладено угоду на капітальний ремонт покрівлі будинку 72 по вул. Карпатська.
	На стадії подання на експертизу проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі будинку № 3 по вул. Дружби.
На стадії подання на експертизу проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт покрівлі будинку № 23 по вул. Фабрична.
	Зрізка та обрізання аварійних дерев по вулицях Фабрична, Пушкіна, Карпатська, Шевченка та Верховинська (с.Канора).
	Зрізка аварійних дерев (агроліс) по вул. Терешкової.
	Відновлено освітлення вулиць Л. Українки, Коротка, Дружби.
	Завершено ремонт та здано в експлуатацію дитячий садок в с. Канора.
	Проводяться масштабні роботи по благоустрою кладовищ.
	Ведеться підготовка до відкриття нового кладовища в с. Канора.
	Проводяться роботи по збору інформації, підготовці документів та виплаті громадянам дотацій за утримання молодняка великої рогатої худоби.
Створено нове комунальне підприємство «Водоканалсервіс», яке по при всі негаразди успішно функціонує, надає послуги з квітня поточного року.
В рахунок боргу придбано техніку (2 трактори) для комунального підприємства.
Розпочато роботи по внесенню змін до генерального плану забудови населених пунктів.
	Ведеться підготовка до виділення місця під нове сміттєзвалище.
	Обладнання пішохідної зони у вихідні дні по вул. Пушкіна та ділянці вул. Фабрична.
	Ліквідація наслідків прориві дощових вод по вул. Підгірна.
	Ліквідація наслідків зсуву по вул. Шевченка.
	Робота по налагодження сортування та вивозу частини твердих побутових відходів.
	Організація та проведення громадських робіт по благоустрою селища.
Проведення місячника благоустрою та суботників.
Організація та проведення новорічно-різдвяних свят.
	Організація та проведення спортивних змагань до Дня Святого Миколая.
	Організація та проведення новорічних змагань з міні-футболу.
Організація та проведення дитячих змагань з лижних гонок.
Організація та проведення шахового турніру пам’яті П. Мадяра.
Організація та проведення Дня фізичної культури.
Організація та проведення тижні європейської мобільності.
Організація та проведення Дня туризму.
	Організаційна підтримка Кубка Карпат та чемпіонату України з парапланеризму.
Участь в організації та проведенні Дня перемоги.
	Участь в організації та проведенні фестивалю коломийки.
Участь в організації та проведенні Дня пам’яті жертв голодомору.
	Участь в районних та обласних спартакіада.
	Організація семінару Асоціації міст України для сільських голів.
	Благодійна допомога до Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС.
	Благодійна допомога воїнам-афганцям.
Благодійна допомога ветеранам до Дня Перемоги.
Благодійна допомога ветеранам до ювілейних дат.
Благодійна допомога малозабезпеченим до Великодня.
Благодійна допомога комп’ютерами дітям з обмеженими фізичними можливостями.
	Організація екскурсій для дітей з обмеженими фізичними можливостями.
	Благодійна допомога одягом дітям малозабезпечених сімей.
	Благодійна допомога одягом та взуттям дітям із багатодітних сімей.
	Контакти з Всеукраїнською громадською організацією ромів.
	Спонсорська допомога (вживані шпали) ромському населенню Воловця.
	Спонсорська допомога малозабезпеченим продуктовими наборами на протязі року.
	Спонсорська допомога (телевізор) ДНЗ 2.
	Спонсорська допомога (20 комплектів лиж) ЦПРДТ.
Спонсорська підтримка учасника міжнародного шахового турніру.
	Спонсорська підтримка учасника міжнародного вокального конкурсу.
	Організаційно-правова допомога у створенні селищного осередку з хортингу.
	Організаційно-правова допомога у створенні районного осередку з хортингу.
Участь у 8-ми засіданнях Закарпатського відділення Асоціації міст України.
Участь у 4-х координаційних радах при голові обласної ради.
	Участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах з питань розвитку туризму.
	Участь в роботі громадської організації «Рідне Закарпаття».
Участь в роботі громадської організації «ВІЖИ-3000».
Налагодження співпраці з громадською організацією «ФОРЗА».
Налагодження співпраці з громадською організацією «Туревроцентр».
Допомога при маркуванні туристичних шляхів згідно міжнародного проекту.
Консультативна участь у реалізації міжнародного проекту «Карпатський туристичний шлях».
Партнерська співпраця з гміною Нєбилець (Польща).
	Співпраця з засобами масової інформації.
	Інформаційний супровід та висвітлення роботи селищної ради на сайті.

Проведена робота є спільною заслугою депутатів, членів виконавчого комітету, адміністративного апарату селищної ради та працівників комунального підприємства «Водоканалсервіс». Чимало справ зроблено завдяки благодійній допомозі спонсорів: 
В. Бабінець, І. Бирак, О. Яворський, О.Тидір, А. Мірошник, Р. Бежовський, А. Кробинець, І. Малильо, О. Мадяр, В. Сличко, В. Русин, В. Куцкір, В. Рябич, Д. Логойда, В. Степанчук, В. Кожедуб, О. Міцевич, В. Шекмар, М. Дербаль, В. Дев’ян, Р. Костюк, В. Голянич, В. Куля, Я. Ряшко, велика вдячність їм за добру волю.

