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Про виконання Програми соціально-економічного розвитку 
Солотвинської селищної ради
                    за перший квартал 2021 року                                                           

    Одним із принципів здійснення місцевого самоврядування в Україні є підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою. 
      Робота Солотвинської селищної ради була спрямовувана на забезпечення збалансованого та стабільного соціально-економічного розвитку територіальної громади на основі раціонального та ефективного використання наявних природних, трудових та фінансових ресурсів, вирішення актуальних проблем життєдіяльності громади, поліпшення добробуту та соціального захисту населення. Протягом I кварталу 2021 року працювати в такому ритмі, враховуючи непросту фінансово-економічну ситуацію, напружену ситуацію з короновірусною інфекцією, постійною дією «червоної» зони було нелегко. Завдяки спільним зусиллям депутатів, працівників селищної ради, керівників установ та активних  громадян, яким небайдужа доля  громади, ми досягли певних результатів.
      Селищна рада є колегіальним органом. У  своїй  діяльності керується Законом України «Про місцеве  самоврядування  в Україні», «Про звернення  громадян», Конституцією України  та іншими  законодавчими актами.
     Основною формою роботи селищної ради є пленарні засідання.
     Протягом I кварталу 2021 року було підготовлено та проведено три засідання сесій селищної ради, де прийнято 134 рішення. 
     У сесійній діяльності перевага надавалася розгляду та обговоренню найбільш актуальних проблем життя громади.
     Питання, які виносилися  на розгляд  сесій – формування соціально-економічного розвитку, формування селищного бюджету та  його уточнення, земельні питання, розгляд депутатських запитів та інше, які попередньо розглядалися   на  постійних комісіях селищної ради. Для підготовки  питань  постійно залучаються депутати та виконавчий комітет селищної ради. 
   У звітному періоді було проведено 5 засідань виконкому та прийнято 64 рішення.  На засіданнях  виконавчого комітету заслуховуються звіти про роботу керівників відділів селищної ради, питання благоустрою території територіальної громади, організація і проведення  громадських  робіт на території селищної ради , про роботу  по  обслуговуванню малозабезпечених та інших соціально-незахищених верств населення   громадян, про роботу закладів медицини і стан медичного обслуговування, про роботу закладів освіти, культури та фінансове забезпечення та наповнення місцевого бюджету.
   
   Про звернення громадян

     Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації роботи зі зверненнями громадян, Солотвинська селищна рада постійно проводить роботу стосовно реалізації громадянами їх конституційного права на звернення, здійснює системні заходи щодо поліпшення роботи із зверненнями громадян, грунтовного та всебічного розгляду питань, які порушуються громадянами перед органами виконавчої влади, усунення причин, що породжують скарги громадян, забезпечення відкритості і гласності діяльності місцевої влади. 
     Для дотримання карантинних вимог, задля збереження здоров»я громадян в основному всі заяви, пропозиції та скарги приймалися в електронному вигляді.
     Так, за період з 1 січня 2021 року по 31 березня 2021 року, до селищної ради звернулось 607 громадян з письмовими зверненнями. В основному це були звернення по питаннях надання земельних ділянок в власність для ведення особистого селянського господарства та заяви по наданню соціальної допомоги. З заявами на гарячу урядову лінію звернулися 42 жителі громади. По всіх зверненнях надано відповіді та роз»яснення,  прийняті відповідні рішення. Стосовно реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» до Солотвинської селищної ради  надійшло 5 запитів про надання публічної інформації, які розглянуто та забезпечено інформування запитувачів у встановлені законодавством терміни.
     Також при  селищній раді працює адміністративна комісія, яка розглядає протоколи  про адміністративні порушення. За I квартал 2021 року було зафіксовано 4 адміністративні порушення, по яких прийняті відповідні рішення. Для трьох адмінпорушників встановлено штраф в розмірі семи неоподаткованих мінімумів, це 109 грн. Два порушника сплатили штраф, а по одному існує виконавче провадження. Для ще одного порушника встановлено штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів, це 51 грн. Штраф погашено.
     У звітному періоді  розроблено та прийнято розпоряджень селищного голови з особового складу - 58, з основної діяльності - 65, про відпустки - 2 , про відрядження -1. Зареєстровано та опрацьовано вхідної кореспонденції в кількості 1115  та вихідної кореспонденції - 385. Видано 468 довідок.

Інформаційна діяльність

    Інформування населення в Солотвинській громаді здійснюється через  засоби масової інформації (офіційний веб-сайт Solotvyn.if.ua та соціальні мережі  Facebook «Солотвинська селищна рада»). Дані ресурси були створені для інформування громадян Солотвинської громади в січні 2021 року. Солотвинська селищна рада свою роботу на протязі I кварталу 2021 року здійснювала гласно та відкрито. Постійно діяв офіційний веб-сайт громади, де оприлюднювались рішення селищної ради та виконавчого комітету, розпорядження селищного голови та інформація різного характеру. Так, за звітний період було  підготовлено  та опубліковано 42 новини та  оголошення.
      Протягом I кварталу 2021 року на офіційний сторінці Солотвинської селищної ради та  в мережі фейсбук розміщувалась інформація від  Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, Івано-Франківського ОЦЗ та інша інформація.
    Солотвинська селищна рада постійно працює над покращенням якості інформування громадян своєї громади про діяльність ради.

                                   Про проекти	
       
      Основним з напрямків діяльності місцевих органів влади є залучення міжнародних проектів. Для соціально-економічного розвитку громади Солотвинська селищна рада також активна працює в даному напрямку. 
Так за I квартал 2021 року було реалізовано такі проекти: 

      1.За кошти Міжнародної організації з міграції спільно з посольством Великобританії в Україні було відкрито в Манявському ліцеї Еко-школу, для якої придбано обладнання для визначення якості води, фотокамеру для відеотрансляцій уроків ,  навчальні посібники на суму 169981грн. А також для моніторингу якості довкілля та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій придбано квадрокоптер на суму 90019 грн.

      2.Введено в експлуатацію 3-й корпус Солотвинського ліцею, в якому розміщені їдальня, спортивний та актовий зали, бібліотека, роздягальня, душові та санвузли. Сума проекту складає 15694852 грн.
      3.Подана заявка в Міжнародну організацію з міграції для відкриття ЦНАПу  на території Солотвинської громади. Вартість проекту 1000000 грн з співфінансуванням 50%:50%.
      4.Подана заявка на участь в V етапі конкурсу на розробку в 2021р. «Планів Дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату (SECAP) до 2030р. серед малих та середніх громад України  

                     Виконання бюджету

За I квартал 2021 року до загального фонду селищного бюджету надійшло доходів в сумі  44 431,7 тис. грн., в тому числі: 
	власні доходи – 8 911,4 тис.грн. або 113% до уточненого плану на I квартал 2021 року (+1071,865 тис. грн.);

базова дотація – 11 301,3 тис. грн. або 100% до уточненого плану на I квартал 2021 року;
освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22906,1 тис.грн. або 100% до уточненого плану на I квартал 2021 року;
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 951,6 тис. грн. або 100% до уточненого плану на I квартал 2021 року;
субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 98,1 тис.грн. або 100% до уточненого плану на I квартал 2021 року;
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 257,1 тис.грн. або 100% до уточненого плану на I квартал 2021 року;
інші субвенції – 6,1 тис. грн. або 77% до уточненого плану на I квартал 2021 року (-1,9 тис. грн.)
     Питома вага власних доходів у загальному обсязі надходжень до загального фонду селищного бюджету складає 20,1 відсотків.
До  спеціального фонду надійшло доходів в сумі 2 061,5 тис. грн.
    Питома вага власних доходів у обсязі надходжень до спеціального фонду селищного бюджету складає 6,3 відсотка.
     Протягом першого кварталу 2021 року проведено видатків  в сумі 43 911,8              тис.грн, в тому числі кошти загального фонду  склали 42 966,1 тис.грн, кошти спеціального фонду – 945,7  тис.грн.
     Структура видаткової частини бюджету у звітному періоді мала соціальну спрямованість, так на  соціальні виплати та енергоносії  за І квартал 2021 року спрямовано –   97,7  відсотків  від загального обсягу видатків загального фонду. 
За функціональними ознаками основні видатки селищного бюджету були наступними:
     -видатки на органи місцевого самоврядування –4 228,4 тис.грн.       (9,8 відсотків в загальній сумі видатків, 67,6 відсотків до уточненого плану на І квартал  2021 року ).
     - видатки на освіту –  35 300,5 тис.грн. (82,2  відсотки в загальній сумі,   91,2 відсотки  до уточненого плану на І квартал  2021 року) .
     По галузі освіта видатки на оплату праці за І квартал  2021 року склали  32 842,5 тис.грн., 96,6 відсотків до уточненого плану на І квартал  2021 року , на оплату енергоносіїв – 2253,9  тис.грн або 59,7 відсотків до уточненого плану на звітний період.
      - видатки на охорону здоров'я – 1994,3 тис.грн. ( 4,6 відсотків  у загальній сумі видатків,  79,3 відсотки  до уточненого плану на  І квартал 2021 року).
     На оплату праці видатки на І квартал 2021 року склали -  1300,0 тис.грн.,  на оплату енергоносіїв - 522,1 тис.грн.
      -видатки на соціальний захист населення – 50,0 тис.грн .
   В тому числі  з обласного бюджету профінансовано субвенції селищному
бюджету  за І квартал 2021  року в сумі   6,1   тис.грн
   - видатки на житлово-комунальне господарство склали   203,2 тис.грн  ( 0,5 відсотків  в загальній сумі видатків,  та 73,6 відсотків до уточненого плану на І квартал 2021 року). 
   -видатки на культуру – 1178,7 тис.грн. ( 2,7 відсотки в загальній сумі видатків,  77,7  відсотки  до уточненого  плану на І квартал 2021 року). 
На оплату праці по галузі культура  видатки за І квартал 2021 року склали -  1103,8 тис.грн або 78,9 відсотків до уточненого плану ,  на оплату енергоносіїв – 56,1 тис.грн. чи 74,1 відсоток  до уточненого плану на звітний період.
     Резервний фонд профінансовано в сумі 37,6 тис.грн.
За І квартал 2021 року  в  Управлінні  Державної казначейської служби в Івано-Франківській області отримано  позик на покриття  тимчасових касових розривів   в сумі  3 763,5  тис.грн .


                Про охорону здоров»я
     
    Одним із основних пріорітетів в Солотвинській селищній раді є розвиток охорони здоров»я, створення первинної медичної допомоги, а отже здоров»я громадян. Тому виконавчий комітет селищної ради, відповідні комісії, селищний голова активно працюють над вирішенням даного питання.
    За I квартал 2021 року було прийнято в комунальну власність будівлі КНП «Солотвинська лікарня» , які розміщені за такими адресами:  вул.Грушевського, 18 - поліклінічне відділення, вул. Грушевського,20 – адмінбудинок, вул.Грушевського, 21 – стаціонарний корпус, вул. Шевченка,80 – на базі колишнього туберкульозного відділення буде створено паліативне відділення. Також передбачено в структурі вказаного підприємства утворення відділення первинної медичної допомоги з відповідними підрозділами(сільські амбулаторії, ФП і ФАПи).
  З бюджету Солотвинської селищної ради виділено кошти в сумі 502,0 тис.грн.
на придбання газового котла  ARS 500 1 шт. вартістю 342,0 тис.грн. та його монтаж в сумі 160,0 тис.грн
  В КНП «Солотвинська лікарня» проведено ремонтно- будівельні роботи по
облаштуванню пандусів в стаціонарному корпусі, поліклінічному та паліативному відділеннях. Коштів використано в сумі 3 470 грн. на придбання розхідних матеріалів. Роботи виконані власними силами.
    Також за бюджетні кошти придбано такі матеріали:
	Для запобігання та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 придбано медичне обладнання на загальну суму 474,3 тис. грн., а саме:

- монітор пацієнта – 2шт. загальна вартість 86,1 тис. грн.;
- електрокардіограф БІОМЕД ВЕ300 – 2 шт. загальною вартістю 35,4тис.грн.;
- імуноферментний аналізатор (ІФА) – 1 шт. вартістю 300,0тис.грн.;
- дозатори восьмиканальні - 2 шт. загальною вартістю 28,0тис.грн.;
- дозатори одноканальні – 2шт. загальною вартістю 8,8тис.грн.;
- набори до ІФА – 16,0тис.грн.
2. Дрібний медичний інструментарій придбано на суму  - 199,8тис.грн.
3. За кошти Солотвинської селищної ради в сумі 502,0 тис.грн. на придбання газового котла  ARS 500 1 шт. вартістю 342,0 тис. грн. та його монтаж в сумі  - 160,0 тис. грн.
4.  Отримано благодійну допомогу для попередження захворювання на COVID-19 в сумі 2980,6 тис. грн., а саме: 
- від департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА  засоби індивідуального захисту на суму 588,4 тис. грн.;
- від благодійного фонду «Закарпатський центр розвитку та консультацій «Едванс»» передано апарат ШВЛ вартістю 2327,6 тис. грн.;
- від благодійного фонду І.Палиці «Тільки разом» передано 2 концентратори загальною вартістю – 79,0тис.грн.
- від Кошулинського отримано ЗІЗ та  дрібний мед. інструментарій  - на суму-5724,00 грн.
5. Отримано на  благодійний рахунок кошти в сумі  - 4500 грн., а саме:
- Андрусів Л.В.- 2000 грн.; Данилюк К.В. ( придбано штативи).


                                  Про освіту
    
    Стратегічним завданням діяльності відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту визначено надання якісних освітніх послуг, вболівання про майбутнє покоління, створення комфортних умов для розвитку дітей, співпрацю з органами місцевого самоврядування у вирішенні ключових питань розвитку освіти громади.
    Рішенням виконавчого комітету Солотвинської селищної ради на 2020-2021 навчальні роки затверджено мережу закладів освіти. До складу закладів загальної середньої освіти увійшли : 7 ліцеїв, 5 гімназій. В цих закладах створено 183 класи, що налічують 3400 здобувачів освіти. Для дітей дошкільного віку організовано роботу 3 закладів дошкільної освіти.
        Протягом I кварталу  року відділом освіти, молоді та спорту проводилась відповідна організаційно-регламентуюча, координаційна та контрольно-аналітична діяльність. Проведено  наради керівників закладів освіти,  колегію. Організовано та проведено підвищення кваліфікації вчителів за різними напрямками роботи за накопичувальною системою. Організовано інклюзивне навчання для  учнів у  закладах освіти.
        За 1 квартал 2021 року всього відділом використано коштів по загальному фонду в сумі 34311,9 тис.грн
        На придбання матеріалів, обладнання, предметів для шкіл району та підвідомчих установ використано 170,1 тис.грн., на оплату праці – 31868,1 тис.грн., на продукти харчування – 2,1 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2237,2 тис. грн, на оплату послуг – 34,4 тис.грн.
      За кошти місцевого бюджету:
	Придбано паливно-мастильних продуктів на суму 61885 грн, для 5шкільних автобусів та службового транспорту;

Проведено страхування 5 автобусів на суму 3890 грн
Оплачено за навчання з охорони праці педпрацівників 420 грн;
Придбано радіатори для Гутівського ліцею на суму 15051 грн;
Придбано комп»ютерного обладнання та комплектуючих на суму 67116 грн;
Оплачено телекомунікаційні послуги та послуги з ремонту та обслуговування комп»ютерної техніки-8785 грн;
Розробка вебсайту та супровід програмного забезпечення -7201 грн;
Придбано канцтоварів на суму – 7599 грн;
Придбано господарських товарів для закладів освіти на 18410 грн. 

Про відділ культури, туризму, національностей та релігій

Відділ культури, туризму, національностей та релігій створено у грудні 2020 року. З 24.12.2020 року призначено в.о.керівника відділу. З того часу першочерговим завданням було: підготовка та затвердження положення про відділ, реєстрація відділу, виготовлення печатки, виготовлення електронних ключів, встановлення програми та оформлення на роботу працівників галузі. 
У січні місяці приступили до роботи працівники відділу і розпочали активну роботу по організації документації: виготовлення номенклатури, підготовка положень кожного закладу культури, підготовка інструктажів з техніки безпеки, підготовка посадових інструкцій, а підготовка листів звернень та відповіді на них. Крім того організовано роботу по культурно-мистецькій діяльності: NON-stop акція до Дня Злуки, вшанування пам»
яті героїв Крут та відкриття спортивного майданчику. Працівниками культури різних населених пунктів Солотвинської громади було організовано коляди та відзнято відеоролики про Різдво.
В лютому місяці вирішувалося питання роботи працівників Порогівського
Будинку культури та бібліотеки. Разом з тим організовано: майстер-клас до Дня Валентина, творча зустріч майстрів художньо-декоративного мистецтва Солотвинського базового Будинку культури зі школярами в с.Угринові, вшанування Героїв Небесної Сотні. Вихованці студії «Зендокай» Солотвинського базового БК взяли участь у чемпіонаті області з карате-до у м.Івано- Франківськ і мають призові місця. Працівниками бібліотек у лютому організовано літературні читання з нагоди відзначення річниці Лесі Українки. А також на базі Гутівського закладу культури відбулися телевізійні зйомки телебачення «РАЇ» про колорит сільського життя.
    У березні місяці створено у мережі інтернет-сторінку «Культура Солотвинської громади», на якій висвітлюються всі організовані заходи. Одним з основних цього місяця є вшанування Т.Шевченка. До цієї події було знято відеоролик «Шевченкова весна в Солотвинській громаді» за участю селищного голова, депутатів селища, директорів ліцеїв, підприємців та заслуженного працівника культури України. 04.03. відбулася онлайн-виставка художниць абстракціоністок «Сузір’я Діви». Порогівський заклад культури взяв участь в обласному конкурсі читців. Оркетр народних інструментів ДМШ, керівник Петро Йосипенко, взяв участь в регіональному онлайн-фестивалі народної музики «Кобзареві струни».  В селищі Солотвин відбувалося народне віче «Кобзареві» за участю перших осіб громади, яке транслювалося в онлайн-режимі. В бібліотеках громади пройшли книжкові тематичні  виставки, присвячені до 207 річниці від дня народження Кобзаря та літературні читання, які можна побачити на нашій сторінці. Найкращими є композиція працівників культури села Бабче, вони представили уривок з Шевченкового твору «Наймичка», а також тематична композиція працівників культури села Кричка. У м.Івано-Франківськ відбувався Кубок Заходу із Зендокай Карате–до, де наші вихованці представили Солотвинській Будинок культури і зайняли призові місця. Культура Солотвинської громади працює над відродженням народних традицій, звичаїв та обрядів. Так до свята Євдокії 13 березня праціники культури села Бабче  відзняли та презентували на інтернет-сторінці народознавчий тематичний захід «На Євдохи».  Бібліотекарями громади до 140-ї річниці від дні народження поетеси Марійки Підгірянки проведено онлайн-читання її творів. Цікавою і оригінальною є проект «Угадай письменника», який організовано на базі Солотвинської центральної публічної бібліотеки до дня відомого письменника Миколи Гоголя. Відзначили працівники культури і день народження відомої поетеси Ліни Костенко, до цієї дати було організовано літературні читання та книжкові виставки, а також проект «Крилаті вислови Ліни». Дитяча бібліотека селища Солотвин запустила проект «Казка для малят». З початком великого християнського  посту щоп'ятниці на території лікарні, спільно з працівниками базового Будинку культури, організовується Хресна дорога. Гутівська бібліотека організувала біблійний	 гурток парафії Воснесіння Христового, де висвітлюються сторінки Книги життя «Біблія – священна книга християн».

Про соціальний захист та надання соціальних послуг

Основним напрямком соціального захисту населення є вчасне виявлення, забезпечення та надання соціальних послуг громадянам, які знаходяться в складних життєвих обставинах та потребують допомоги, на основі індивідуального та комплексного підходів до кожного підопічного, забезпечення якісного надання соціальних послуг інвалідам війни, дітям - інвалідам, інвалідам, учасникам бойових дій, учасникам війни, «дітям війни», учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, багатодітним родинам, малозабезпечиним,  учасники АТО, члени сімей загиблих та одиноким особам.
Станом на 1 квітня 2021 року на території Солотвинської селищної проживають :
малозабезпечені сім’ї -929;
багатодітних сімей -406, у них дітей -1234
особи з інвалідністю 718 у тому числі з них 145 дітей;
сім'ї, яким призначена державна допомога при народженні дитини -92
кількість сімей, яким призначена державна допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною -32
одинока матір (батько) -41
внутрішньо переміщені сім'ї-20
сім'ї усиновлювачів-1
сім'ї опікунів / піклувальників -13
прийомні сім’ї-1
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані в ПС, ДБСТ та сім'ї опікунів / піклувальників -18
25 особа , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, з них 4- 1 категорії, 15 – 2 категорія, 6 – 3 категорія. 13 осіб є ліквідадорами.
86 – учасники АТО
44  - ветерани Афганістану
З метою соціального захисту незахищеної категорії громадян за I квартал з бюджету селищної ради виплачено:
- для надання одноразової грошової допомоги на лікування та вирішення невідкладних соціально-побутових питань  25 громадянам на суму  19500 грн., 
- надано одноразову грошову допомогу на поховання 7 громадянам на суму 17500 грн.
- з нагоди відзначення 14 березня Дня добровольця надано одноразову грошову допомогу 1 учаснику антитерористичної операції  (на території Солотвинської с/р одна особа має статус добровольця житель с.Кричка) на суму 1000 грн. 
- з метою підтримки сімей загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб залучалися і брали безпосередню участь в  антитерористичній операції  в районах її проведення виплачено одноразову допомогу матері загиблого Суслика Володимира Михайлович жителя с.Монастирчани 2000 грн. , щомісячно передбачена виплата в розмірі 2250 грн.
 - відшкодовуются кошти інвалідам по зору І групи за оплату електроенергії та природного газу для 7 осіб
- з нагоди 32 річниці виведення військ з Республіки Афганістан 7 учасникам бойових дій виплачано одноразову грошову допомогу на суму 3500 грн.
- виплати компенсації за послуги з догляду на непрофесійній основі  2 особам в сумі 8991,97 грн. Уповноваженими особами відділу соціального захисту   забезпечується надання консультації громадянам з питань  соціальної допомоги, житлових субсидій, пільг. Здійснюється прийом документів на всі види соціальних допомог та пільг, пов’язаних із наданням соціальної підтримки населенню.
З 1 березня  надання соціальних послуг мешканцям територіальної громади проходить  із застосуванням електронного документообіг через програмний комплекс «Інтегрована інформаційна система «Соціальна громада». За допомогою програмного комплексу до управління соціального захисту надіслано  91 справу. 153 справи передано на паперових носіях.
З 1 січня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України «Про соціальні послуги». 
Соціальними групами, які потенційно можуть потребувати таких послуг, є особи похилого віку, безробітні, особи з інвалідністю в т.ч. діти. Також соціальних послуг потребують, особи, які постраждали від насильницьких та інших  протиправних дій,  інші категорії мешканців територіальної громади. Відділом соціальних послуг управління соціального захисту населення передбачено надання таких соціальних послуг як:
консультування, соціальна профілактика, соціальна адаптація, інформування, соціальний супровід сімей / осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, кризове і екстренне втручання, догляд вдома, денний догляд.

                  Земельний відділ та екологія

Земля - найбільше наше багатство. Значна частина власних доходів селищної ради це доходи від сплати земельного податку, орендної плати за землю.
   Прийнято 628 заяв , які поступили до Солотвинської селищної ради, що стосуються земельних питань.
   Здійснюється розгляд заяв, які подані до земельного відділу селищної ради у порядку черговості, відповідно до запису заяв у журналі реєстрації заяв. Право на першочергове отримання земельної ділянки мають пільгові категорії населення, а саме:
	учасники бойових дій;

учасники АТО, сім’ї загиблих військовослужбовців;
багатодітні сім’ї;
	учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі в наслідок Чорнобильської катастрофи.

За рішеннями сесій задоволено 101 заява, надано роз»яснення на 21 заяву, проміжні відповіді на 506 заяв. Укладено 16 договорів оренди землі. Направлені листи – попередження підприємцям, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.
Погоджено 81 документація із землеустрою, надано 81 викопіювання з проектів формування територій населених пунктів, 42 довідки про шифр грунтів.
Від юридичних осіб поступило 7 заяв про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду та 14 заяв про передачу земельних ділянок в оренду.

 Про благоустрій та житлово-комунальне господарство

Питання благоустрою є одним із пріоритетних у роботі селищної ради, адже зовнішній вигляд селища Солотвин та сіл є візитною карткою громади. Значний обсяг роботи по благоустрою виконує житлово-комунальне господарство Солотвинської селищної ради. 
Для підтримки чистоти на території громади працівниками комунального підприємства кожного місяця збирається сміття по населених пунктах громади.
Так за звітний період вивезено 960 м.куб. ТПВ, а саме 48 машин, де витрачено на утилізацію ТПВ 35510 грн;
       В I кварталі 2021 року житлово-комунальним господарством та виконавчим комітетом селищної ради здійснено об»їзди територій громади, де виявлено та виконано такі заходи, як вивіз сміття, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, прибирання вулиць, кладовищ, територій адмінприміщень, дитячих садків. Також до роботи по благоустрою приєдналися жителі сіл, які допомагали селищній раді виконувати заходи по благоустрою та яким небайдужий вигляд іхнього населеного пункту.
     Для вуличного освітлення громади було закуплено 100 ламп на суму 13915 грн та замінено185 плафонів.
     У звітному періоді з місцевого бюджету на благоустрій територій було виділено такі кошти:
	дизпаливо на прочищення вулиць від снігу, очищення придорожніх канав, розгортання щебеню в населених пунктах Солотвинської громади на суму 23742 грн;

ремонт машини на суму 12234 грн:
ремонт очисних споруд Біоталу на суму 7946 грн.

Основні заходи, що відбулися в I кварталі 2021року
    
     Одним із завдань місцевих рад є затвердження різноманітних програм соціально-економічного розвитку територій, які знаходяться в їх віданні. Саме створення таких програм та їх виконання найбільше показує, як місцева влада піклується про людей та розвиток територій. Тому прийняття програм соціально-економічного та культурного розвитку громади є актуальним і важливим питанням. Староста у цьому процесі відіграє не останню роль.
З початку 2021 року робота виконавчого комітету селищної ради та його структурних підрозділів була направлена на реалізацію завдань та заходів Програми  соціально-економічного розвитку Солотвинської селищної ради на 2021 рік.
     Провівши детальний аналіз виконання програми соціально-економічного розвитку Солотвинської територіальної громади необхідно відзначити, що фінансування заходів Програми за 2021 рік здійснювалось з урахуванням реальних можливостей селищного бюджету та за рахунок коштів державних субвенцій. 
Стосовно цілей та пріоритетів розвитку громади, завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому ради,   забезпечено  стабільність на території громади по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності сіл, хоча через гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2  перед селищною радою стояло немало викликів. 
З метою формування сприятливого інвестиційного клімату, найбільш широкого залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів в розвиток економіки, соціальної сфери, медицини, освіти та культури у 2021 році активізована робота щодо залучення позабюджетних коштів, зокрема, міжнародної технічної допомоги у соціально-економічний розвиток Солотвинської селищної ради шляхом взяття активної участі у конкурсах на залучення грантів. Так, за I квартал 2021 року подано такі заявки:
 - на участь у конкурсі «План дій Сталого Енергетичного Розвитку та Клімату(SECAP) до 2030р. серед малих та середніх громад України, де Солотвинська громада виграла даний конкурс.    
 - подано екологічний запит на отримання сміттєвоза для Солотвинської селищної ради. Кошти вже виділені в сумі  2500 тис.грн. Планується оголосити тендер.
 - виділено кошти на ремонт освітлення в с. Маркова в сумі 250 тис.грн. 
 - виділено кошти на ремонт освітлення в с.Пороги в сумі 100 тис.грн. 
 - виділено кошти на створення спортивного дитячого майданчика в с.Богрівка в сумі 650 тис. грн. Освоюється відповідна територія під спортивний майданчик.
  - подана заявка на Міжнародну організацію з міграції на облаштування ЦНАПу.
   Проведено такі основні заходи в I кварталі 2021 році:
1.Солотвинська селищна рада налагодила співпрацю з Івано-Франківським
університетом Короля Данила.
     Відбулася зустріч селищного голови з першим проректором та проректором з соціально-виховної роботи університету, де був підписаний Меморандум про співробітництво між закладом вищої освіти «Університет Короля Данила» та Солотвинською селищною радою. 
     Меморандум передбачає наступні пріоритетні напрямки та сфери взаємного співробітництва: інформаційну співпрацю, проведення спільних науково-практичних, навчальних, методичних, правоосвітніх, спортивних, інформаційних та комунікативних заходів, обмін досвідом та кращими практиками. Ця співпраця відкриває нові можливості для розвитку громади, зокрема в питаннях туризму, спорту та залучення молоді до розвитку культури.
    2.Солотвинська селищна рада долучилася до збереження історичної спадщини Солотвинської громади.
     З метою збереження та популяризації історико-культурного надбання громад відбулася робоча поїздка селищного голови, виконавчого комітету та професора, доктора історичних наук Прикарпатського національного університету Сергія Адамовича в село Богрівка. На території с.Богрівка знаходиться місце поховання австрійських солдатів, які загинули в роки Першої світової війни(1914-1918р.р.) та оборонні укріплення тих часів.
      Представники влади спільно з науковцем та жителями відвідали могили австрійських солдатів, оглянули існуючі дотові укріплення та детально обговорили шляхи збереження місцевої історичної спадщини.
3.У селі Манява відкрито Еко-школу.
     Солотвинська селищна рада в особі селищного голови Манолія Піцуряка, виконавчий комітет та директор Солотвинського держлісгоспу Ігор Лучин взяли участь у відкритті «Еко-школи» при Манявському ліцеї. Дана школа відкрита в рамках проєкту «Долучайся, взаємодій, створюй: молодь за розвиток згуртованих і сталих громад», який впроваджується представництвом IOM Ukraine за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.    
    Для забезпечення роботи еко-школи та підвищення екологічної обізнаності молоді, згуртування їх довкола вирішення місцевих екологічних проблем передано обладнання Манявському ліцею, а саме: набір для аналізу води з відповідними реагентами, ноутбук, принтер, проектор та екран для проектора, фотоапарат, сім учнівських мікроскопів та навчальну літературу.
     А також для належного моніторингу стану довкілля, виявлення надзвичайних ситуацій та запобігання лихам природного і техногенного характеру на території Солотвинської громади у рамках проєкту придбано квадрокоптер.
      4. Підписано Меморандум про співпрацю та організацію спільних дій
    В березні 2021 року підписано Меморандум про співпрацю та організацію спільних дій між Солотвинською селищною радою та Головним управлінням Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області в особі Романа Гурського.
    Метою Меморандуму є координація спільних дій при здійснені відповідних повноважень на території громади, зокрема у сферах ветеринарної медицини, безпечності та якості харчових продуктів, санітарно-епідемічного благополуччя населення, фітосанітарної безпеки, захисту споживачів, дотримання вимог щодо встановлення тарифів на комунальні послуги в межах територіальної громади, а також обмін інформацією, з питань віднесених до компетенції сторін.

   В своїй діяльності селищна рада намагається домогтися реєстрації
підприємств, фізичних осіб-підприємців, що розташовані на території громади, за місцем фактичної адреси  та cтимулювати діяльність підприємництва направлену на збільшення кількості робочих місць, проводить роз’яснювальну роботу серед роботодавців щодо недопустимості використання робочої сили з порушенням трудового законодавства, створена комісія з легалізації заробітної плати.



 Селищний голова                                        Манолій Піцуряк
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