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УКРАЇНА
Воловецька селищна рада
Закарпатської області

П’ята сесія сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 28 січня 2015 року              № 83                              смт. Воловець

Про затвердження «Середньострокової програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки»

Розглянувши схвалений рішенням виконавчого комітету селищної ради від 27 січня 2016 р. № 04 проект «Середньострокової програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки» та у відповідності з п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

	Затвердити «Середньострокову програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки» (додаток 1).


	Виконавчому комітету і спеціалістам селищної ради взяти до виконання «Середньострокову програму економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки».


	Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.



Селищний голова                                                            М.А. Попелич
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ВСТУП
Середньострокова програма економічного і соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки (далі – Програма) визначає основні цілі соціально-економічного розвитку, пріоритетні завдання та заходи стосовно головної мети – підвищення добробуту населення на засадах поступового досягнення європейських стандартів життя та забезпечення сталого економічного зростання.
Програма розроблена відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", цільових програм з урахуванням положень «Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 року», затвердженої рішенням сесії Закарпатської обласної ради від 06.03.2015 № 1220.
Основні показники соціального та економічного розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки розроблені з урахуванням пропозицій виконавчого комітету селищної ради, постійних депутатських комісій селищної ради та виходячи із загальної оцінки соціально-економічної ситуації, наявних матеріально-технічних ресурсів і фінансових можливостей селищної ради.
Цілі та пріоритети визначені на підставі аналізу результатів соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради за попередні роки та з метою розв’язання нагальних проблем у соціальній, гуманітарній сферах, у забезпеченні життєдіяльності громади.
За кожним напрямком діяльності сформульовані невирішені проблеми, цілі та пріоритети, шляхи розв’язання головних проблем та досягнення цілей.
Цілі та пріоритети економічного і соціального розвитку у 2016-2018 роках
Основна мета «Середньострокової програми економічного та соціального розвитку населених пунктів Воловецької селищної ради на 2016-2018 роки – зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу населених пунктів селищної ради, підвищення рівня та якості життя населення, шляхом забезпечення комплексного і збалансованого розвитку.
Для забезпечення подальшого економічного і соціального розвитку населених пунктів, на основі аналізу результатів розвитку за попередній період, зокрема за 2015 рік, потреб територіальної громади і можливостей селищного бюджету визначено цілі, пріоритети та завдання виконавчого комітету селищної  ради, розроблено заходи щодо їх реалізації:
	забезпечення стабільного функціонування населених пунктів, підприємств комунального сектору, бюджетних організацій;

збереження тенденцій росту бюджету та можливості фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери в умовах фінансово-економічних проблем;
розвиток туристично-рекреаційної галузі;
забезпечення функціонування соціальної та гуманітарної сфери на рівні державних стандартів;
сприяння збереженню існуючих та створенню нових робочих місць, працевлаштуванню молоді;
створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
усунення регуляторних бар’єрів на шляху розвитку підприємництва; 
створення умов для залучення інвестицій в економіку населених пунктів селищної ради; 
підвищення інвестиційної привабливості населених пунктів селищної ради через презентацію їх можливостей на сайті с/р, на обласних, всеукраїнських, міжнародних форумах, виставково-ярмаркових заходах, які проводяться в Україні та за її межами;
створення ефективної системи управління земельними ресурсами; 
стабільна робота комунального господарства;
екологічне оздоровлення довкілля;
систематична робота по благоустрою населених пунктів;
покращення зовнішньої привабливості населених пунктів;
недопущення погіршення якості життя населення; 
розширення та поглиблення зовнішніх зв`язків; 
реалізація спільних програм співпраці з містами-партнерами. 

Шляхи розв’язання проблем розвитку економіки і соціальної сфери
На підставі цілей та пріоритетів визначені основні завдання та дії  на 2016-2018 роки: 
	оптимізація діяльності та фінансове оздоровлення суб’єктів комунальної власності;

спонукання відновлення роботи підприємств розташованих на території селищної ради; 
підвищення інвестиційної привабливості населених пунктів селищної ради та стимулювання залучення інвестиційних коштів в економіку; 
продовження розбудови туристично-рекреаційної інфраструктури населених пунктів;
сприяння підвищенню якості послуг, що надаються підприємствами, організаціями та установами на території селищної ради незалежно від їх форми власності;
сталий розвиток житлово-комунального господарства;
впровадження заходів спрямованих на забезпечення беззбиткового функціонування КП «Воловецький селищний «Водоканалсервіс» при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення тарифів на комунальні послуги;
сприяння завершенню процедури банкрутства КП ВСЖКГ «Волівчик» та ліквідації заборгованості по заробітній платі працівникам цього підприємства;
сприяння вирішенню проблем зайнятості населення; 
організація оплачуваних громадських робіт для санітарної очистки та благоустрою населених пунктів;
забезпечення стабільного функціонування мережі дошкільних навчальних закладів та продовження роботи по зміцненню їх матеріально-технічної бази;
захист населення і території від впливу негативних факторів техногенного та природного характеру;
	покращення екологічного середовища на території населених пунктів селищної ради.
Фінансове забезпечення
Джерелом фінансування видатків, передбачених у бюджеті, будуть: 
	Доходи, що відповідно до Бюджетного кодексу України закріплюються за бюджетом селищної ради та враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Доходи від плати за місця під розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд.
Доходи від спеціального використання природних рослинних ресурсів місцевого значення.
Доходи від оренди і продажу земельних ділянок та майна комунальної власності.
Доходи, що не враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів.
Дотації та субвенції з державного  бюджету.
Інші кошти, не заборонені законодавством.
Пріоритетне фінансування в межах, визначених рішенням селищної ради про селищний бюджет, здійснюватиметься: 
	На виконання заходів, передбачених даною програмою. 

На соціально-культурну сферу (соціальний захист та соціальне забезпечення населення, освіту, культуру, фізичну культуру та спорт).
Розвиток підприємництва
Головні проблеми: 
велика кількість адміністративних бар'єрів (ліцензування, сертифікація, системи контролю і дозвільної практики, регулювання орендних відносин тощо);
відсутність реальних та дієвих механізмів фінансово-кредитної підтримки, особливо в умовах періодичних світових кризових явищ;
надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності;
невпевненість підприємців у стабільності умов ведення бізнесу;
великий розрив між кількістю зареєстрованих та реально діючих суб'єктів малого бізнесу;
недостатній розвиток інфраструктури підтримки підприємництва;
недостатній рівень професійної підготовки підприємців, недосконалість освітньої системи у сфері бізнесу.
Цілі і пріоритети:
покращення бізнесового середовища на території селищної ради;
	сприяння створенню нових робочих місць.
Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
Удосконалення регуляторних процесів та стимулюючі підходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва на місцевому рівні. 
Сприяння залученню коштів вітчизняних та іноземних інвестицій. 
Вдосконалення положення про визначення плати за місця під зовнішню рекламу.
Вдосконалення положення про розміщення тимчасових споруд.
Сприяння профорієнтаційній та інформаційно-консультативній підтримці малого підприємництва, а саме співпраця з центром зайнятості та податковою інспекцією. 
Інвестиційна діяльність
Залучення інвестицій є одним з основних питань економічного розвитку населених пунктів. З цього питання визначені стратегічні та оперативні цілі. 
У 2016-2018 роках буде продовжено роботу щодо поширення інформаційних матеріалів про інвестиційні проекти по населених пунктах селищної ради через Інтернет та інші засоби інформації. 
Головні проблеми:
нестабільна економічна та політична ситуація в державі викликає невпевненість потенційного інвестора в успішності співпраці з підприємствами та неготовність вкладати довгострокові інвестиції;
високий рівень оподаткування, різкі та не передбачувані зміни у податковій політиці; 
нестабільність та невизначеність нормативно-правової бази, що стосується інвестиційної діяльності;
недостатнє мікро- та макрофінансування державними та іноземними банками місцевих інвестиційних проектів, зокрема тих, що входять до державних програм;
недостатня інформованість інвесторів про можливість вкладання інвестиційних коштів;
недостатній розвиток механізмів страхування фінансових ризиків потенційних інвесторів, правова незахищеність інвестора.
Цілі та пріоритети:
сприяння розвитку інвестиційної, інноваційної діяльності на території населених пунктів, залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку;
підвищення іміджу Воловецької селищної ради, як території, привабливої до інвестування та співробітництва;
сприяння розвитку виробничої та зовнішньоекономічної діяльності підприємств селища;
сприяння розвитку економічних відносин, участь у форумах, конгресах на користь населених пунктів.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей: 
Сприяння створенню спільних підприємств та іншим  формам співпраці. 
Оновлення інвестиційних проектів, відомостей про незадіяні виробничі площі підприємств, перелік об’єктів та земельних ділянок для оренди, продажу, реконструкції та забудови. Розміщення цієї інформації на сайті селищної ради.
Сприяння участі підприємців у національних та міжнародних виставкових заходах згідно із запрошеннями та угодами про співробітництво.
Сприяння реалізації інвестиційних проектів щодо модернізації інфраструктури населених пунктів селищної ради.
Сприяння залученню інвестицій в розвиток туристичної галузі.
Участь у конкурсах інвестиційних проектів на отримання коштів з Державного фонду регіонального розвитку.
Участь у конкурсах інвестиційних проектів на отримання грантових коштів.
	Сприяння розвитку малих приватних підприємств побутового обслуговування та залучення до цього соціально незахищених верств населення.
Туризм та рекреація
Розвиток туристичної галузі є одним із основних напрямків економічного розвитку як Воловецького району так і населених пунктів Воловецької селищної ради, як її невід’ємної складової, зокрема смт. Воловець, який може і має стати одним з основних ключових пунктів розвитку туризму в Закарпатській області. 
Туристично-рекреаційна галузь, що на нашій території має природні, історичні і культурні підстави для свого функціонування, в недалекій перспективі буде визначальною і провідною для розвитку економіки населених пунктів селищної ради. Виходячи з цього визначені стратегічні й оперативні цілі та пріоритети. 
У 2016-2018 роках буде продовжено роботи щодо сприяння розвитку інфраструктури туристично-рекреаційного комплексу населених пунктів селищної ради, вдосконалення його структури, презентація туристично-рекреаційних можливостей через Інтернет та інші засоби інформації. 
Головні проблеми:
	недостатньо розвинена туристично-рекреаційна інфраструктура, що не сприяє іміджу населених пунктів Воловецької селищної ради, як туристично-рекреаційної зони;

відсутність єдиної інформаційної стратегії презентації селища для туристів (сайти, путівники, буклети, туристичні карти, схеми, описи туристичних маршрутів, тощо);
відсутність механізму фінансування для створення та утримання мережі туристичних шляхів;
відсутність правового статусу туристичних шляхів, як на державному, так і на місцевому рівнях.
Цілі та пріоритети:
	створення умов для ефективного використання унікальних культурних, природних та туристичних ресурсів селища для розвитку туризму;

відновлення та подальша розбудова існуючої туристично-рекреаційної інфраструктури; 
розширення існуючої мережі туристичних шляхів; 
	презентація населених пунктів селищної ради та прилеглих населених пунктів, як привабливої туристично-рекреаційної зони;
робота по створенню туристично-інформаційного центру.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей: 
	Ініціювання створення туристичного кластеру (добровільного територіального об’єднання існуючих суб’єктів туристичної галузі) з метою підвищення конкурентносності туристичного продукту та послуг членів кластера на ринках різних рівнів.

Сприяння розвитку мережі Закарпатських туристичних шляхів (ЗТШ) - маркування, знакування та обладнання воловецьких ділянок ЗТШ.
Пошук інвесторів та коштів для поновлення і розчистки раніше промаркованих туристичних шляхів.
Створення реєстру промаркованих туристичних шляхів.
Розробка привабливих туристичних маршрутів на основі промаркованих шляхів.
Ініціювання визначення та маркування екологічно безпечних шляхів для механізованих видів туризму (мотоцикли, квадроцикли, джипи).
Участь в туристичних виставках-ярмарках.
Підтримка і розвиток туристичної сторінки на власному офіційному сайті та ініціювання створення спеціалізованих туристичних сайтів селища і району.
Ініціювання випуску туристичних буклетів, путівників, карт, схеми селища.
Проведення Дня туризму у вересні.
	Сприяння розвитку сільського туризму: семінари, тренінги, навчання, круглі столи.
	Сприяння розвитку різних видів туризму: пішохідного, велосипедного, екстремального (квадроцикли, параплани), історичного, ностальгічного, екологічного, гастрономічного.

Розробка, виготовлення і установки рекламно-інформаційних щитів на території селища (біля залізничного вокзалу, на центральному роздоріжжі) та на в’їздах до селища (перевали Минчил, Воловецький).
	Створення рекламно-інформаційного продукту: буклети, карти, туристичні схеми, сувеніри, брошури, фотовиставки.

Розробка і виконання річних програми туристично-рекреаційного розвитку населених пунктів  Воловецької селищної ради.
Використання міжнародних зв’язків з містами партнерами для презентації туристичного потенціалу та розвитку туристичної галузі населених пунктів Воловецької селищної ради. 
Підвищення інвестиційної привабливості шляхом покращення зовнішнього вигляду населених пунктів Воловецької селищної ради.
Управління земельними ресурсами
У населених пунктах селищної ради, програма розвитку земельних відносин передбачає:
	поповнення матеріалів інвентаризації земель уточненою інформацією. Метою інвентаризації земель є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування;

розвиток ринку землі: ефективне функціонування ринку землі можливе тільки на засадах соціальної справедливості, за умов забезпечення державних, громадських і приватних інтересів, законності, ефективності, прозорості та відкритості операцій із землею, збалансованого розвитку населених пунктів, а також інших територій, охорони та раціонального використання землі й інших природних ресурсів;
підготовка земельних ділянок до аукціонів та проведення аукціонів по оренді та відчуженню.
Головні проблеми: 
недостатня наповненість інформацією матеріалів інвентаризації землі;
нераціональне використання земель.
Цілі та пріоритети:
створення ефективної системи управління земельними ресурсами, яка передбачає гарантію прав власності та надійний захист прав володіння землею;
забезпечення сплати податків за землю; 
підтримка заходів щодо раціонального використання та охорони земель;
підвищення ефективності планування землекористування в населених пунктах;
зменшення кількості земельних спорів.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
Оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки) під об’єктами комунальної власності.
Вирішення питання передачі лісовим господарством у комунальну власність земельної ділянки під селищним водозабором.
Поповнення матеріалів інвентаризації земель населених пунктів селищної ради уточненою інформацією.  
Ініціювання оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки) державними установами, підприємствами та організаціями. 
	Відчуження або укладання договорів оренди землі з підприємствами: Воловецький РЕМ ПАТ «Закарпаттяобленерго», Свалявська філія ВАТ «Закарпатгаз», Воловецьке РайСТ, ВАТ «Укртелеком», ВАТ «Воловецький лісокомбінат».
	Впорядкування питань користування землею організацій та установ, зокрема ТОВ «Вірпос» (автоколона кооперації), ТДВ «Загалшляхбуд», ТОВ «Бета-В» (Інтеркарпати), ТОВ «7П-Плай» (колишня дитяча бібліотека), ТОВ «К-Воловець» (витяг, споруди) та ін.
	Складання переліку необроблюваних земельних ділянок, виявлення їхніх господарів, ініціювання їхньої відмови від них на користь бажаючих отримати ділянку.
Документальне оформлення земель під кладовищами.
Пошук земельної ділянки під нове сміттєзвалище.
	Підготовка переліку пропозицій земельних ділянок на аукціон та проведення аукціонів на право оренди та відчуження земельних ділянок.

Оперативне і чітке вирішення земельних спорів.
Замовлення проекту зміни (розширення) меж населених пунктів селищної ради.
Агропромисловий комплекс
Головні проблеми:
зменшення поголів’я худоби в особистих селянських господарствах;
зменшення оброблюваних площ земельних ділянок.
Цілі і пріоритети:
збільшення поголів’я худоби в особистих селянських господарствах;
збільшення оброблюваних площ земельних ділянок.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Звернення до громадян, які не користуються земельними ділянками, з пропозиціями добровільної відмови від них на користь інших осіб.

Надання консультації громадянам, щодо процедури вилучення (припинення користування) земельних ділянок.
Створення переліку вільних земельних ділянок для сільськогосподарського використання.
Документальне оформлення земельних ділянок під пасовища.
Проведення роботи по рекультивації пасовищ та забезпечення підходів до них.
Архітектура та містобудування
Головні проблеми:
неузгодженість визначених земельних ділянок під забудову індивідуального житла із генеральним планом забудови населених пунктів Воловецької селищної ради;
необхідність розроблення містобудівної документації для об’єктів будівництва.
Цілі та пріоритети:
	визначеність територій під індивідуальне будівництво у відповідності до затвердженого генерального плану забудови населених пунктів Воловецької селищної ради.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Визначення та оформлення детальних планів забудови земельних ділянок, придатних для житлового та гаражного будівництва.

Корегування генерального плану забудови території населених пунктів Воловецької селищної ради.
Контроль за подачею документів декларативного характеру на будівництво і реконструкцію та за сплатою забудовниками пайового внеску на розвиток інфраструктури населених пунктів селищної ради.
Управління об’єктами комунальної власності
Головні проблеми:
відсутність у КП ВС «Водоканалсервіс» та бюджеті селищної ради коштів для оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки) під об’єктами комунальної власності (будівлі на території комунального підприємства, водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційно-насосна станція, каналізаційно-очисні споруди, дошкільні навчальні заклади, клуб-бібліотека с. Канора, адмінбудівля селищної ради); 
низька інвестиційна привабливість та незадовільний технічний стан об'єктів комунальної власності;
відсутність коштів для ремонту об'єктів комунальної власності.
Цілі і пріоритети:
установлення економічно виправданих і обґрунтованих розмірів орендної плати через переважне використання конкурентних способів передачі майна в оренду;
забезпечення відкритості, простоти та прозорості процедури надання комунального майна в оренду;
забезпечення розвитку соціальної інфраструктури з максимальним збереженням історичної забудови.
Шляхи розв'язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
Підвищення ефективності системи управління та контролю за використанням комунального майна.
Подальше виявлення на території населених пунктів селищної ради безгосподарних споруд та об’єктів, оформлення їх, як комунальної власності.
Виявлення на території селищної ради об’єктів та споруд власність на які документально не підтверджена і створення їх переліку.  
Робота з потенційними власниками в питанні документального підтвердження власності на нерухоме майно, або переведення його в комунальну власність.
Оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно (земельні ділянки) під об’єктами комунальної власності (база комунального підприємства, водозабірні споруди, водоочисні споруди, каналізаційно-насосна станція, каналізаційно-очисні споруди, дошкільні навчальні заклади, клуб-бібліотека с. Канора, адмінбудівля селищної ради).
Раціональне використання комунального майна, яке знаходиться у користуванні КП ВС «Водоканалсервіс», зокрема надання в оренду приміщень, що не використовуються в процесі виробничої діяльності.
Проведення роботи з орендарями по переукладанню договорів оренди на 2016 рік та подальші роки, відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади.
Житлово-комунальне господарство
Головні проблеми:
	відсутність державного комплексного підходу до запровадження ринкових відносин в галузі житлово-комунального господарства, недосконалість нормативно-правової бази;

наявна законодавча та нормативна база недостатньо та недосконало забезпечує правові засади реформування житлово-комунального господарства, взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг;
незадовільний технічний стан основних фондів, підвищена аварійність об’єктів житлово-комунального господарства, значні  витрати матеріальних і енергетичних ресурсів;
майже 40% житлових будинків згідно титульних списків потребують капітального ремонту, а інші 60% - проведення різних робіт з поточного ремонту будинків та інженерних мереж;
з 2006 року по даний час незавершені роботи з реконструкції водозабору та водоочисних споруд, що проводилися по державній програмі «Питна вода» (замовник робіт – управління ЖКГ Закарпатської ОДА), відсутність акту вводу їх в експлуатацію, або передачі власнику;
критичної межі дійшов технічний стан мереж водопроводу, каналізації, зливної каналізації та дренажної системи селища; 
фактична зношеність обладнання каназаційно-насосної станції та каналізаційно-очисних споруд сягає 90%;
існуючі водозабір та водоочисні споруди забезпечують селище питною водою на межі можливого, при існуючій кількості абонентів і не дозволяють їх збільшення;
наявне сміттєзвалище, яке не було і не може бути оформлене належним чином, практично заповнене, потребується виділення ділянки під нове сміттєзвалище.
Цілі і пріоритети:
	забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності територіальної громади;

підвищення якості житлово-комунальних послуг, забезпечення надійної роботи інженерних систем життєзабезпечення селища;
підтримання господарської самостійності комунального підприємства, його відповідальності за якість обслуговування населення;
поступова заміна основних фондів житлово-комунального господарства;
поступовий перехід до повної оплати мешканцями, згідно чинного законодавства, робіт по утриманню багатоповерхових житлових будинків та прибудинкових територій.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Вдосконалення місцевої законодавчої бази у сфері житлово-комунального господарства та запровадження її функціонування.

Забезпечення беззбиткового функціонування комунального підприємства при прозорій економічно обґрунтованій системі визначення тарифів на комунальні послуги.
Впровадження розрахунку по будинкового тарифу за комунальні послуги та контролю за надходженнями і витратами коштів по кожному будинку (зокрема нарахування побудинкової плати за освітлення сходових клітин згідно встановлених лічильників).
Систематичний перегляд економічно обґрунтованих тарифів на водопостачання, водовідведення та вивезення побутових відходів.
Розглянути питання передачі кладовищ на обслуговування комунальному підприємству та розробку і впровадження тарифів на виділення місця під поховання на кладовищах смт. Воловець та с. Канора.
Раціональне використання комунального майна, яке знаходиться у користуванні КП ВС «Водоканалсервіс», зокрема надання в оренду наявної спецтехніки, виконання замовлень з ремонту об’єктів, надання додаткових послуг населенню, приватним підприємцям, підприємствам, установам та організаціям.
	Розроблення проекту загальної концепція водопостачання, каналізування, відведення дощових та дренажних вод для населених пунктів Воловецької селищної ради та її поетапна реалізація.

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію водозабору.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт водоочисних споруд, в т.ч. накопичувальних резервуарів, з метою збільшення їх місткості та усунення витікань.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційної насосної станції, в т.ч. і з метою її повної автоматизації та зменшення енергоспоживання.
Виготовлення проектів будівництва мереж водопостачання, водовідведення, зливної каналізації по смт Воловець та с. Канора, в т.ч. по вул. Довбуша, вул. Уренгойська, вул. Лісорубів, вул. Карпатська (Ровінь).
Виготовлення проектів реконструкції існуючих мереж водопостачання, водовідведення, зливної каналізації по вулицях смт. Воловець.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційно-очисних споруд.
	Реконструкція водозабору з метою його розширення та усунення всіх витоків води з нього і спрямування всіх русел потічків до водозабору.
	Капітальний ремонт водоочисних споруд, зокрема накопичувальних резервуарів, з метою збільшення їх місткості та усунення витікань.
	Будівництво мереж водопроводу, каналізації, зливної каналізації в смт Воловець, с. Канора. 
Реконструкція існуючих мереж водопроводу, каналізації, зливної каналізації в смт. Воловець.
	Реконструкція каналізаційної насосної станції з метою її роботи в повному автоматичному режимі.
	Реконструкція каналізаційно-очисних споруд.
Сприяння в облаштуванні місцевого водопостачання, зокрема по вул. М. Козимиренка. 
Спонукання до встановлення приватними особами, підприємцями, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форми власності – споживачами води, обов’язкового обліку водопостачання.
Благоустрій.
Головні проблеми:
недостатня привабливість зовнішнього вигляду бічних ділянок території селища;
недостатнє освітлення деяких бічних вулиць смт Воловець та с. Канора;
незадовільний стан покриття вулиць;
часткова відсутність тротуарів;
відсутність паркових зон, скверів.
Цілі і пріоритети:
домогтися більш привабливого зовнішнього вигляду населених пунктів Воловецької селищної ради;
домогтися більш функціонального і зручного для проживання середовища в населених пунктах Воловецької селищної ради;
зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на обладнання дренажу навколо будинку № 5 по вул. Пушкіна (з метою запобігання руйнуванню фундаменту і цокольного поверху).

Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію дренажної мережі будинків № 46, 48 по вул. Карпатська.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію м’якої покрівлі на скатну в ДНЗ № 4.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі балконних козирків будинку № 40 по вул. Карпатська.
Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покриття вул. Шевченка (від буд. № 3 до магазину), вул. Суворова, вул. Залізнична (від вул. Шевченка до РЕМ), вул. Франка (від РЕМ до вул. 8-го Березня).
Виготовлення проектно-кошторисної документації облаштування селищного парку.
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 23 по вул. Фабрична.
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 3 по вул. Дружби.
Обладнання дренажу навколо будинку № 5 по вул. Пушкіна (з метою запобігання руйнуванню фундаменту і цокольного поверху).
Поточний ремонт (коштом мешканців) скатної покрівлі будинку № 5 по вул. Пушкіна.
Обладнання дренажної мережі будинків № 46, 48 по вул. Карпатська.
Реконструкція житлового будинку №10 по вул. Пушкіна в смт. Воловець.
Капітальний ремонт вентканалів будинків № 1, 5 по вул. Пушкіна. 
Капітальний ремонт вентканалів будинків № 33, 54, 66 по вул. Карпатська.
 Поточний ремонт покрівлі балконних козирків будинку № 40 по вул. Карпатська.
Поточний ремонт (коштом мешканців) виходів на покрівлю вентканалів будинку № 1 по вул. Шевченка.
Поточний ремонт (коштом мешканців) водостоків вздовж фасадів будинків № 54, 66 по вул. Карпатській та будинку № 5 по вул. Пушкіна.
Реконструкція адмінбудівлі селищної ради з метою енергозбереження (заміна вікон, вхідних дверей, скляних вставок на боковому фасаді, утеплення перекриття між другим поверхом і покрівлею, реконструкція покрівлі, реконструкція системи опалення).
Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 2 по вул. Карпатська, 80 (заміна інженерних мереж та ремонт приміщень).
Реконструкція м’якої покрівлі на скатну в ДНЗ № 4.
Капітальний ремонт покриття вул. Шевченка (від буд. № 3 до магазину), вул. Суворова, вул. Залізнична (від вул. Шевченка до РЕМ), вул. Франка (від РЕМ до вул. 8-го Березня).
	Поточний ремонт вулиць Шевченка, Залізнична, Підгірна, Незалежності, Зарічна, Молодіжна в смт. Воловець. 

Поточний ремонт вулиць Канора, Миру, Шкільна, Верховинська в с. Канора.
	Облаштування дренажної системи вул. Шевченка в районі будинку № 1 та в’їзду до автобусної станції, а також в районі будинків № 88-92.

Облаштування стоку дощових вод на межі вул. Привокзальна – автобусна станція. 
Відвід дощових вод вул. Борканюка, які затоплюють тротуар вздовж будинку № 74 по вул. Карпатська.
Відвід дощових вод вул. Першотравнева (на мосту), які затоплюють тротуар над річкою Вича вздовж вул. Карпатська.
Ремонт тротуарів по вул. Карпатська, вул. Пушкіна, вул. Фабрична, вул. Борканюка.
Облаштування тротуару вздовж будинку № 1 по вул. Шевченка.
Облаштування тротуарного переходу вул. Пушкіна – вул. Привокзальна.
Облаштування обхідного тротуару на площі перед селищною радою (за хрестом).
Встановлення «лежачих поліцейських» та дорожніх знаків про обмеження швидкості в районі школи по вул. Карпатська та житлових будинків по вул. Фабрична.
Капітальний ремонт пішохідного містка вул. Зарічна – вул. Лісорубів.
Встановлення вуличного освітлення по вулицях Залізнична, Першотравнева, Карпатська (Ровінь), Івана Григи в смт Воловець.
Встановлення вуличного освітлення по вул. Миру в с. Канора.
Відновлення вуличного освітлення по вулицях Канора, Верховинська, Шкільна в с. Канора.
Встановлення 28 шт. лічильників обліку електроенергії в багатоквартирних будинках.
Завершення газифікації с. Канора.
Продовження робіт по приведенню до належного стану території цвинтарів.
Відновлення огородження тротуару по вул. Карпатська від центрального круга до автостанції № 2.
Ініціювання ремонту мешканцями огорожі біля будинку № 1 по вул. Фабрична від центрального круга до будинку культури.
Ініціювання ремонту мешканцями огорожі між будинками № 54 та 56 по вул. Карпатська.
Ініціювання ремонту мешканцями огорожі між будинками № 56 та 58 (школа мистецтв) по вул. Карпатська.
Ініціювання ремонту мешканцями огорожі біля будинків № 1, 3 по вул. Дружби.
Ініціювання ремонту огорожі та приведення в належний стан території лісокомбінату його власником.
Ініціювання ремонту огорожі та приведення в належний стан території ЛОК «Плай» його власником.
Облаштування клумб і висадження кущів по вул. Привокзальна, вул. Карпатська, вул. Пушкіна та у парку.
Організація весняних і осінніх волонтерських толок по благоустрою території селища.
Охорона природного навколишнього середовища
Головні проблеми:
	значне забруднення берегів та дна поверхневих водойм;

зношеність каналізаційно-очисної системи;
зсувні процеси берегів річок;
зсувні процеси схилів вздовж вулиць;
необхідність реконструкції зелених насаджень, знесення сухостою та аварійних дерев;
наповненість існуючого полігону твердих побутових відходів.
Цілі та пріоритети: 
	реконструкція систем водопостачання, водовідведення, зливної каналізації та дренажної системи;

впорядкована і ефективна утилізація твердих побутових відходів;
комплексний благоустрій території населених пунктів;
екологічне виховання та освіта населення;
раціональне землекористування.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення цілей:
	Укладення договорів про вивезення та утилізацію твердих побутових відходів з усіма дворогосподарствами населених пунктів селищної ради.

Періодичний перегляд тарифів на вивезення твердих побутових відходів.
Постійний контроль за діючим полігоном побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я людей.
	Розділення побутових відходів по видах і вивезення їх на переробку.
Продовження роботи з власниками підприємств, організацій, магазинів,  мешканцями будинків по встановленню на прибудинкових територіях, при входах, вздовж тротуарів урн для сміття.
	Організація волонтерського руху по очищенню від сміття русел річок.
Зрізування сухих та аварійних дерев, які загрожують мешканцям, спорудам, схилам, берегам річок на території населених пунктів селищної ради.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва протиерозійних споруд по вул. Лісорубів.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту кам’яного берегоукріплення лівого берега р. Вича вздовж вул. Карпатська на проміжку від перехрестя з вул. Борканюка до мосту біля колишнього ПТУ.
	Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції берегоукріплення р. Вича вздовж вул. Яблуново.
Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції берегоукріплення р. Канорка.
Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції перепадів на руслах р. Вича, р. Волівчик, р. Канорка.
	Будівництво підпірної стінки по вул. Шевченка.
Будівництво протиерозійних споруд на р. Волівчик в районі вул. Шевченка.
Будівництво протиерозійних споруд по вул. Лісорубів.
	Будівництво (коштом бюджетів вищих рівнів) берегоукріплення правого берега р. Вича (біля суду).
Капітальний ремонт кам’яного берегоукріплення р. Вича вздовж вул. Карпатська на проміжку від перехрестя з вул. Борканюка до мосту біля колишнього ПТУ.
	Реконструкція берегоукріплення р. Вича вздовж вул. Яблуново.

Реконструкції берегоукріплення р. Волівчик вздовж вул. Шевченка.
Реконструкції берегоукріплення р. Канорка.
Реконструкції перепадів на руслах р. Вича, р. Волівчик, р. Канорка.
Реконструкція проти селевих споруд вздовж вулиць смт. Воловець та с. Канора.
Ініціювання розробки та впровадження програми екологічної освіти дітей (зокрема поводження з побутовими відходами) в дошкільних навчальних закладах селищної ради.
Звернення до районного відділу освіти та директорів шкіл з пропозицією запровадження занять з екологічної освіти учнів.  
 Дошкільна освіта
Головні проблеми:
	поліпшення стану споруд та приміщень дошкільних навчальних закладів та забезпечення їх твердим і м’яким інвентарем;

забезпечення здобуття дітьми обов’язкової дошкільної освіти.
Цілі та пріоритети:
	збереження та подальша оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів;

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення цілей:
	Ремонт та обладнання приміщень ДНЗ № 2 для додаткової групи:

	реконструкція системи опалення;

косметичний ремонт приміщень групи;
придбання 2-х ярусних ліжок – 12 шт;
придбання 2-х місних столів – 12 шт;
придбання умивальних раковин – 2 шт;
придбання карнизів – 6 шт;
придбання килимів 3х4 – 2 шт;
придбання шаф для іграшок – 4 шт;
	придбання тюлі на вікна – 23 м;
	Ремонти задіяних приміщень, реконструкція інженерних мереж ДНЗ № 2.

Благоустрій території та ігрових майданчиків ДНЗ № 2:
	ремонт пішохідних доріжок – 60 м; 

виготовлення і установка хатинок – 4 шт;
виготовлення і установка пісочниць – 4 шт;
виготовлення і установка гойдалок – 3 шт;
	виготовлення і установка зонтів – 4 шт.
	Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ № 2:

	придбання і встановлення витяжки над плитою;

придбання навісних шаф для іграшок для ясельної групи – 4 шт; 
придбання 4-х містних столів для середньої групи – 6 шт;
придбання парт-столів для старшої групи – 10-12 шт;
придбання великих напівм’яких стільців для залу – 30 шт;
придбання тюлі – 23 м;
придбання мийки – 2 шт;
придбання і заміна умивальників – 5 шт;
придбання та встановлення бачків з унітазами – 7 шт;
придбання кварцових ламп – 2 шт;
кольоровий картридж до принтера – 1 шт;
придбання бойлера на 100 л – 1 шт.
	Благоустрій території ДНЗ № 3 в с. Канора:

	будівництво підпірної стінки; 

бетонування доріжки від воріт до входу; 
ремонт огорожі;
	облаштування літнього ігрового навісу.
	Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ № 3 в с. Канора:

	придбання 4-х місних столів для дітей середньої групи – 5 шт;

придбання дитячих стільчиків – 24 шт; 
придбання дитячих матраців – 12 шт; 
установка мийки посуди на кухні – 1 шт;
придбання кварцової лампи – 1 шт;
придбання пральної машинки;
	придбання килиму 3х4 для ігрової кімнати – 1 шт.
	Ремонтні та будівельні роботи в ДНЗ № 4:

	будівництво овочесховища;

ремонт скатного даху котельні;
ремонт фасаду; 
	косметичний ремонт коридорів і музичного залу; 

заміна вхідних дверей – 3 шт;
заміна вікон – 5 шт;
	часткова заміна лінолеуму;

заміна облицювальної плитки 15х15 – 5 м2;
	ремонт та обладнання приміщень для додаткової групи.
	Зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ № 4:

	заміна ковроліну у музичному залі 3х7 м – 2 шт; 

придбання килимів 2х3 – 3 шт;
придбання стінки-шафи для старшої групи – 1 шт;
придбання ліжок – 25 шт;
придбання великих столів – 8 шт;
придбання великих стільців – 15 шт;
придбання дитячих столів – 20 шт;
придбання шахтова та часночниці;
придбання і встановлення газової колонки; 
придбання електрошафи (духовки);
придбання морозильної камери;
придбання і встановлення жалюзі для однієї групи; 
придбання тюлі 150 м; 
придбання кварцових ламп 2 шт.
	Фарбування альтанок та доукомплектування ігрових майданчиків ДНЗ № 4 (будиночки, машинки, човники, гойдалки).

Культура
Головні проблеми:
	недостатня активність роботи закладів культури.

Цілі та пріоритети:
	організація дозвілля населення; 

підвищення духовної сфери в житті громади.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення цілей:
Засвічення новорічної ялинки.
Участь у організації конкурсу вертепів в січні.
Урочистості з нагоди Дня пам’яті 8 травня. 
Відзначення Дня захисту дітей в червні.
Участь у підготовці проведення Дня молоді в червні.
Участь у організації фестивалю «Дзвінкі перлини Верховини» в липні.
Проведення Дня Святого Миколая в грудні.
Співпраця з гміною Нєбилець (Польська Республіка).
Співпраця з посольством Чеської Республіки в Україні
Фізична культура та спорт
Головні проблеми:
	недостатність коштів на проведення спортивно-фізкультурних заходів, придбання спортивного інвентарю.

Цілі і пріоритети:
	основними пріоритетами галузі фізичної культури і спорту є підвищення рівня здоров'я і фізичного розвитку різних верств населення, ступеня використання фізичної культури в різних сферах діяльності; 

підвищення рівня розвитку системи фізичного виховання, самодіяльного масового спорту.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Розробка єдиного календаря спортивно-масових заходів, проведення змагань з різних видів спорту в різних вікових групах.

Забезпечення збереження інфраструктури фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення.
Проведення Дня фізичної культури і спорту у вересні.
Проведення Європейського тижня мобільності у вересні.
Проведення Кубка Косача по футболу.
Проведення турніру ветеранів футболу. 
Організація постійно діючої акції «Воловець без автомобіля» з перекриванням  автомобільного руху в неділю і утворенням тимчасових пішохідних зон по вул. Пушкіна та вул. Фабрична (на ділянці від центрального круга до перетину з вул. Борканюка).  
Розробка цільової програми спортивного розвитку громади на 2016-18 роки.
Охорона правопорядку, юридичний захист
Головні проблеми:
	наявність серед мешканців селища певного числа осіб які здійснюють правопорушення, були засуджені судом за здійсненні кримінальні злочини;

поширення алкоголізму та побутової злочинності серед соціально не адаптованих верств населення.
Цілі і пріоритети:
	стабілізація криміногенної ситуації у селищі, ліквідація чинників, що сприяють її загостренню;

ліквідація умов, що сприяють поширенню алкоголізму, рецидивної злочинності;
досягнення тісної взаємодії органів внутрішніх справ і громади з попередження і розкриття злочинів.
Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	У співпраці з районним відділенням поліції, дільничними інспекторами. 
	Залучення депутатського корпусу селищної ради до роз’яснювальної та профілактичну роботи стосовно осіб, які вчиняли правопорушення, або схильні до цього.

Осіб з неблагополучного середовища, з метою їх адаптації до суспільно-корисного життя, залучати до громадських робіт на базі селищного комунального підприємства.
Ініціювання розроблення керівництвом Воловецької ЗОШ заходів по запобіганню дитячої бездоглядності, недопущення скоєння злочинів неповнолітніми.
В рамках заходів по боротьбі із проявами алкоголізму, переглянути графіки роботи закладів, які реалізують спиртні напої та прийняти відповідні рішення виконкому селищної ради щодо їх обмеження.
Переглянути на засіданні виконавчого комітету селищної ради умови та режим роботи закладів – місць імовірних зібрань осіб із кримінального середовища, схильних до правопорушень, наркотично залежних, тощо.
Спільно з районним відділенням поліції вирішити питання боротьби із стихійними сміттєзвалищами та торгівлею у невстановлених для цього місцях.
Вирішити питання щодо придбання та встановлення систем дистанційного спостереження в місцях найбільшого скупчення людей, імовірних місцях скоєння правопорушень.
Сприяти працівникам органів внутрішніх справ (дільничним інспекторам) у контролі та боротьбі з дитячим алкоголізмом, тютюнопалінням, продажем алкоголю і тютюну особам, які не досягли 18-ти років.
 Соціальний захист населення
Головні проблеми:
	наявність серед мешканців селища соціально малозахищених верств населення.

Цілі і пріоритети:
	підвищення рівня соціального захисту населення.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
	Розробка програми соціальної допомоги малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, інвалідам, одиноким, хворим.

Виділення матеріальної допомоги на лікування дітей, інвалідів, малозабезпечених громадян.
Обстеження (за заявами) та складення актів про умови проживання малозабезпечених сімей, інвалідів, одиноких осіб. 
Передача зрізаних сухих та аварійних дерев малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, одиноким особам на дрова для опалення житла.
Вирішення з керівництвом залізниці питання виділення малозабезпеченим сім’ям бувших у вжитку шпал для будівництва господарських споруд. 
Виділення матеріальної допомоги на поховання.


