УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
П’яте скликання
Тридцять друга сесія

РІШЕННЯ
від 29.07.2010 року № 445-32/2010
м. Яремче

Про затвердження Стратегії соціально –
економічного та культурного розвитку міста
Яремче та населених пунктів міської ради
(Стратегія міста Яремче) на період до 2020 року
Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вiд
21.05.1997 № 280/97-ВР ,із змінами і доповненнями , враховуючи результати роботи
робочої групи по підготовці
проекту Стратегії соціально –економічного та
культурного розвитку міста Яремче та населених пунктів міської ради (Стратегія міста
Яремче) на період до 2020 року,
міська рада вирішила:
1. Затвердити Стратегію соціально – економічного та культурного розвитку міста
Яремче та населених пунктів міської ради на період до 2020 року (далі Стратегія міста
Яремче), що додається.
2. Керівникам відділів і управлінь міськвиконкому, структурних підрозділів міської
ради, селищному та сільським головам,
всім господарським одиницям, які
розташовані на території Яремчанської міської ради, при розробці заходів, планів
робіт, цільових програм брати за основу положення, які викладені в даній Стратегії.
3.Відповідальним особам та безпосереднім виконавцям
щорічно до 20 січня інформувати міськвиконком про виконання заходів Стратегії за
попередній звітний період.
4. Координацію діяльності та узагальнення інформації щодо виконання даного
рішення покласти на головного відповідального виконавця – відділ економіки і
промисловості міськвиконкому.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови,
секретаря ради, відповідно до їх функціональних обов’язків.
Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
рішенням міської ради
від ________ 2010 р. № ______

CТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО –ЕКОНОМІЧНОГО ТА
КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ЯРЕМЧЕ ТА
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ МІСЬКОЇ РАДИ НА
ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ

Зміст:
І. ВСТУП
ІІ. Стратегічне бачення та результати SWOT-АНАЛІЗУ
ІІІ. Плани дій по реалізації стратегічних цілей:
№1. Висока якість життя громадян
№2 Інвестиційно- привабливий курортний регіон
№3 Активна громада
№4 Стабільна екологічна ситуація в регіоні
ІV. Регіональний розвиток населених пунктів
V. Індикатори та очікувані результати реалізації Стратегії
VІ. Управління впровадженням

І. ВСТУП

Стратегічне планування є
основою
управління
соціально-економічним
розвитком міста Яремче та населених пунктів міської ради.
Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997
року, із змінами, визначено що місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване
державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під
відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати
питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. До власних
повноважень органів місцевого самоврядування належить затвердження програм
соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративнотериторіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування,
подання їх на затвердження ради, організація їх виконання, подання звітів про хід
виконання цих програм.
Таким чином, органи місцевого самоврядування отримали можливість
приймати самостійні рішення щодо перспективних напрямів розвитку громад,
провадити більш незалежну від держави власну економічну політику. Водночас
більша самостійність у проведенні такої політики вимагає від них максимального
покладання на власні сили, можливості і ресурси, застосування новітніх методів у
прийнятті управлінських рішень. При цьому слід враховувати витрати та вигоди, які
можуть дати прийняті рішення, аналізувати та оцінювати їх з урахуванням майбутніх
наслідків для розвитку територіальної громади, тобто стратегічно мислити та
планувати свою діяльність.
Стратегічний план розвитку міста є узагальненою довгостроковою програмою
досягнення громадою міста бажаного майбутнього, використовуючи при цьому наявні
можливості (ресурси міста).
Він є узгодженим з усіма групами населення міста, і його реалізація передбачає
залучення всієї громади міста до спільної праці.
Підготовка стратегічного плану економічного розвитку міста - довготривалий
процес, який потребує значних фінансових, інтелектуальних та організаційних
ресурсів, а також координації роботи зі сторони влади.
Переваги стратегічного планування
 забезпечує системне осмислення управління й організацію на кінцевий
результат діяльності.
 Забезпечує цілісність діяльності, координацію та інтеграцію цілей всіх
напрямків і рівнів
 Забезпечує узгодженість інтересів зацікавлених сторін
 Запобігає роботі на сьогоденний результат
 Встановлює показники оцінки досягнення цілей і здійснює контроль
наближення до кінцевого результату
 Встановлює пріоритети для розподілу ресурсів і для взаємовигідного залучення
підприємців до діяльності у відповідних напрямках соціально-економічного розвитку.

Особливістю підходу, який покладено у розробку стратегічного плану розвитку, є
його спрямованість на людину, на задоволення її потреб і інтересів, на розвиток
особистостей й громади в цілому, включаючи розвиток системи управління та її
персоналу.
Наша мета: стрімкий соціальний розвиток, значне підвищення рівня і якості життя
населення Яремчанського регіону на базі сучасної економічної політики, створення
найсприятливіших умов для залучення як зовнішніх, так і внутрішніх інвестицій для
розвитку малого та середнього бізнесу, створення сучасних високотехнологічних,
високооплачуваних робочих місць, повного використання людського, природного,
географічного, історичного, культурного і духовного потенціалу регіону.

Карта Яремче

ІІ. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ SWOT-АНАЛІЗУ
Стратегічний план розвитку громади є узагальненою довго-строковою програмою
досягнення громадою самостійно поставленої амбітної, але досягаємої мети - створити
якомога краще майбутнє ( до 2020 року). Він є узгодженим з більшістю груп та
прошарків населення, його реалізація передбачає залучення цих груп до спільної праці,
а підсумком стратегічного плану є підвищення якості життя населення.
Передбачені планом заходи будуть виконуватися не тільки за рахунок бюджету, а й з
залученням інших джерел фінансування.
Стратегічний план дозволяє використовувати наявні фінанси та інші ресурси міста
Яремче та населених пунктів міської ради більш ефективно для вирішення актуальних
питань.
Згідно розпорядження міського голови від 01.04.2008 року № 111-р утворено робочу
групу по розробці проекту Стратегії соціально –економічного та культурного розвитку
міста Яремче та населених пунктів міської ради на період до 2020 року. Функції по
організаційно – технічному забезпеченню розробки Стратегії покладено на бізнес –
центр при Фонді підтримки підприємництва м. Яремче.
Робочою групою проводилась робота над визначенням:




майбутнього образу міста, яким хоче бачити його сама громада;
стратегічних цілей, досягнення яких забезпечить набуття містом визначеного
громадою образу;
планів дій, тобто логічних послідовних заходів, спрямованих на досягнення цих
цілей з використанням специфічних процедур;

Робота по складанню стратегічного плану проведена в декілька етапів:






визначення бачення майбутнього міста та населених пунктів міської ради;
визначення пріоритетів, одержаних на основі бачення майбутнього міста;
визначення критичних питань, що заважають у досягненні мети по реалізації –
бачення майбутнього міста;
вибір найбільш раціональних шляхів рішення проблем;
визначення конкретних цілей та формування плану дій, досягнення яких у
майбутньому надасть змогу вирішити конкретні проблеми.

В результаті проведеної роботи знайдено стратегічне бачення – це спільне,
погоджене на основі консенсусу, бачення того, як місто та регіон в цілому має
виглядати в майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до стратегічного плану
економічного розвитку. Воно пояснює вихідну позицію, з якої члени робочої групи
розпочинають створення плану.
Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які члени робочої групи
(представники бізнесу, громадськості та міської влади) вважали найважливішими для
майбутнього міста Яремче , а саме: європейськість, історичні традиції та звичаї ,
розвиток сучасних технологій, привабливість для інвестицій , розвиток курортної
місцевості та сучасні стандарти управління.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ МІСТА ЯРЕМЧЕ :
«Інвестиційно - привабливе курортне місто з високим рівнем добробуту
мешканців та активною громадою »
На шляху до реалізації Стратегії соціально - економічного та культурного розвитку
міста Яремче та населених пунктів міської ради на період до 2020 року визначено
план дій та стратегічні цілі по його впровадженню, а саме:
№1. Висока якість життя громадян
№2 Інвестиційно- привабливий курортний регіон
№3 Активна громада
№4 Стабільна екологічна ситуації
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SWOT-АНАЛІЗ
За своїм призначенням SWOT-аналіз є «інструментом» для підготовки
реалістичних планів дій, в яких поряд із середньостроковими стратегічними цілями
будуть визначені короткострокові оперативні цілі – мініпроекти. Впровадження цих
проектів повинно, з одного боку, усунути слабкі сторони економіки міста з
одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого – повною мірою скористатися
сприятливими можливостями, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх чинників,
уникаючи загроз.
АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ (сильні і слабкі сторони) ТА ЗОВНІШНІХ (сприятливі
можливості та загрози) ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
Сильні сторони
- Активна позиція міської влади щодо розвитку бізнесу, залучення інвестицій та
соціального захисту громади
Розвинута інфраструктура міста – курорту (кліматолікування, туризм,
гірськолижний спорт, санаторно-курортне оздоровлення)
Наявність природних та рекреаційних ресурсів у регіоні;
Залізничне і шосейне сполучення
Вигідне географічне розташування в центрі Європи
Розвинута сітка відпочинкових закладів
Сильний людський фактор
Гуцульський національний фольклор, місцева етнічна культура
Унікальність природних об’єктів
Природно - заповідний ресурс (національний парк)
Історико - культурні та архітектурні пам’ятки
Збережені національні звичаї та релігійні традиції
Високогірне розташування території
Біорізномаїття флори та фауни
Інвестиційно- інноваційна привабливість міста
Відносно високий рівень якості трудових ресурсів;
Кваліфікований управлінський персонал
Наявність інституцій підтримки малого бізнесу та дозвільного центру
Впровадження заходів з енергозбереження;
Слабкі сторони
- Недостатність виробничих площ та вільних земельних ділянок для розширення
бізнесу;
- Недостатність кваліфікованих кадрів;
- Велика кількість кваліфікованих кадрів, які зайняті на ринках міста (не за фахом);
- Використання застарілих технологій. Значний моральний та фізичний знос
основних фондів підприємств міста;

- Недостатній рівень експортної орієнтації економіки;
- Недостатній рівень розвитку інноваційних галузей;
- Відсутність якісних земельних ділянок для стратегічних інвесторів (“якірних”
інвесторів) із забезпеченою інженерною інфраструктурою та під’їздами для
транспорту;
- Втрата позицій окремих, колись великих підприємств;
Недостатній рівень охоплення мережами водопостачання та водовідведення
Високий рівень безробіття
Недостатня якість очистки стічних вод
Слабка матеріально-технічна база освіти, культури
Недостатня кількість учбових закладів для підготовки туристичних кадрів
Низька громадська активність
Відсутність капіталовкладень на розвиток соціальної інфраструктури
- Нестача працівників робітничих професій (токарі, фрезерувальники,
зварювальники, оператори станків, слюсарі, електрики, монтажники та
електромонтажники, а також муляри, водії, продавці, швачки);
- Низька якість підготовки спеціалістів робітничих професій. Відсутність сучасної
матеріально-технічної бази у системі професійно-технічної освіти;
- Зношеність інженерних мереж;
- Не досконала вулично-шляхова мережа міста;
- Недостатня якість доріг;
- Потребує вдосконалення система збору та утилізації твердих побутових відходів;
Сприятливі можливості

-

- Підвищення інтересу зовнішніх інвесторів до міста;
- Покращення іміджу міста Яремче
- Розширення ринків збуту
- Впровадження нових технологій шляхом залучення зовнішніх інвесторів;
- Зростання внутрішнього попиту на окремі види продукції та послуг
- Детінізація бізнесу
- Підвищення рівня мінімальної та реальної заробітної плати;
- Повернення кваліфікованих робітників, які працюють за кордоном;
-Поліпшення фінансового забезпечення системи підготовки та перепідготовки
кадрів;
- Активна участь територіальних громад по впорядкуваню та благоустрою
приватних садиб /територій
- Залучення підприємств, установ та організацій до благоустрою території міста
Розвиток лісової рекреації
Розвиток водного туризму
Розвиток та облаштування бази для літніх молодіжних таборів
Будівництво канатно – крісельних оглядових трас
Розвиток малого бізнесу
Розвиток атракційної індустрії
Реконструкція діючих та будівництво очисних споруд
Збір, сортування, переробка та утилізація твердих побутових відходів
Збереження національного колориту при будівництві нових об’єктів

-

Переробка місцевої сільськогосподарської сировини, дикоростучих рослин,
плодів, ягід
Розвиток дрібних промислів на основі місцевих ресурсів
Розвиток об’єктів соціальної інфраструктури
Реконструкція та будівництво доріг
Розвиток гірськолижного спорту
Залучення інвестицій у розвиток території
Промоціювання території
Залучення громадськості до розвитку території
Організація допрофесійного навчання молоді в школах
Оптимізація податків і зборів, що спрямовуються до місцевих бюджетів
Затвердження та реалізація Стратегічного плану розвитку
Збільшення доходів громадян
Удосконалення законодавства у сферах землекористування та містобудування;
Впровадження заходів з децентралізації управління на всіх рівнях влади;
Проведення адміністративно-територіальної реформи;
Використання досягнень науково-технічного прогресу для потреб галузі;
Продовження реформування системи управління житлово-комунальною сферою;
Диверсифікація ринку комунальних послуг;

Загрози
- Недосконале законодавство в т. ч. податкове;
- Нестабільність курсу національної валюти;
- Ліквідація спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів
підприємницької діяльності;
- Політична та економічна нестабільність в країні;
- Прихід на ринок великих компаній, глобалізація у сфері торгівлі та послуг;
- Підвищення кредитних ставок банками;
- Упередженість контролюючих органів та дозвільних служб.
-Підвищення рівня стандартів у результаті вступу України до СОТ;
- Зміна системи індексації вартості землі та ускладнення процедури відчуження
земельних ділянок;
- Погіршення демографічної ситуації;
- Міграція висококваліфікованих трудових ресурсів;
- Різкі зміни валютного курсу та інфляційні процеси;
- Збільшення закладів туризму, торгівлі, громадського харчування, послуг СПД,
які зареєстровані в інших регіонах;
- Подальше підвищення цін на енергоносії;
- Прискорення економічного розвитку міст-конкурентів;
- Неефективне використання державної власності (державні,установи, заклади);
- Незавершеність процесу розмежування земель державної і комунальної
власності та відсутність можливості для нерезидентів придбати землю у
власність;
Зменшення унікальних видів флори і фауни
- Подальше старіння та високий рівень зносу основних фондів комунальних
підприємств;

Підвищення ризику виникнення техногенних катастроф;
- Будівництво
нових гірськолижних комплексів на території сусідніх
територіально – адміністративних одиниць;
- Збільшення частоти виникнення надзвичайних стихійних явищ та об’ємів
завданих збитків;
- Негативний вплив інтенсивного економічного розвитку на екологію краю.
-

ІІІ. Плани дій по реалізації Стратегічних цілей
Стратегія соціально – економічного та культурного розвитку міста Яремче та
населених пунктів міської ради на період до 2020 року є продуктом спільного вибору
лідерів територіальних громад Яремчанської міської ради

на основі досягнення

консенсусу. В основу Стратегії покладено принцип зосередження зусиль на
пріоритетних питаннях розвитку.
На підставі проведеного SWOT-аналізу та в результаті опрацювання пропозицій
територіальної громади щодо подальшого розвитку Яремчанщини робочою групою
було визначено чотири критичних питання, над якими

необхідно в подальшому

працювати в місті , а саме: №1 Висока якість життя громадян, №2 Інвестиційнопривабливе курортний регіон , №3 Активна громада, №4 Стабільна екологічна
ситуація в регіоні.
Дані напрямки були вибрані як вирішальні чинники для подальшого розвитку
міста та місцевої економіки. Для кожного з цих питань були складені окремі плани дій,
впровадження яких призведе до поліпшення конкурентної позиції міста Яремче. Плани
дій розроблялися робочою групою з підготовки проекту Стратегії та бізнес – центром
при Фонді підтримки підприємництва м. Яремче.

До складання плану - дій було

залучено депутатський корпус, представників громадськості, які мають професійні
знання та досвід у відповідних сферах, структурні підрозділи

міської ради до

службової компетенції яких входять відповідні питання, представників територіальних
громад селищної та сільських рад.
Стратегія розвитку ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зростання – і
на чотирьох ретельно відібраних критичних питаннях. Для підготовки реалістичних
планів дій, в яких поряд із стратегічними цілями, які базуються на критичних
питаннях,

визначено короткострокові оперативні цілі

та розроблено комплексні

заходи по реалізації стратегічних цілей на період до 2020 року, а саме:
1.Стретегічна ціль: Висока якість життя громадян.
Оперативні цілі для реалізації стратегічної цілі:
-створити сприятливі умови для розвитку малого підприємництва;
-належне медичне та соціальне забезпечення;
-всесторонній і гармонійний розвиток дітей і молоді;
-належний рівень коммунального обслуговування;
-якісна сфера торгівлі і послуг;
-правопорядок.

2. Інвестиційно- привабливий курортний регіон.
Оперативні цілі для реалізації стратегічної цілі:
- створити інвестиційно – інноваційний клімат;
- впорядкування місць відпочинку та дозвілля;
- забудова населених пунктів;
- благоустрій доріг та прилеглої території;
3. Активна громада.
Оперативні цілі для реалізації стратегічної цілі:
-участь громади в прийнятті рішень та реалізація програм розвитку міста;
-забезпечити створення структур та механізмів, спрямованих на розвиток громадських
ініціатив;
4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні.
Оперативні цілі для реалізації стратегічної цілі:
-забезпечити чистоту населених пунктів регіону;
-охорона водних ресурсів та їх раціональне використання;
-охорона атмосферного повітря;
-охорона та раціональне використання земельних ресурсів;
-охорона та раціональне використання лісових ресурсів і мисливської фауни.

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.1. Створити сприятливі умови для розвитку малого підприємництва
1.1.1 Забезпечити доступ підприємців до інформації про вільні виробничі площі,
приміщення, земельні ділянки, нормативні акти органів місцевого самоврядування
1.1.2 Створити інфраструктуру з підтримки розвитку малого бізнесу (консалтинг,
юридичні послуги, навчання, аудит)
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб

2020р.
3004 осіб
(очік .)

2015р.
2320 осіб
(очік .)

2008р.
1425 осіб
(факт)
2009р.
1612 осіб
(викон.)

2010р.
1697 осіб
(план)

1.1.3 Сприяти розширенню ринків збуту місцевим товаровиробника
1.1.4 Створити єдиний офіс для підприємців з повним комплексом послуг (реєстрація,
дозвільна система. Нотаріальні, юридичні, страхові , банківські послуги і т.п.)
1.1.5 Сприяти налагодженню тісного взаємозвязку між підприємствами та організаціями
міста, інших регіонів, зарубіжжя
1.1.6 Забезпечити широке висвітлення проблем і формування позитивного іміджу малого
підприємництва в засобах масової інформації та мережі Інтернет
Кількість малих підприємств – юридичних осіб, діючих одиниць
250
205
200

Одиниць

145
150

148

174
150

2008 рік, факт
2009 рік, виконання

100
50
0

2010 рік, план
2015 рік, очікуване
2020 рік, очікуване

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.2 : Належне медичне та соціальне забезпечення
1.2.1 Впровадити сучасну діагностику та лікування захворювань
1.2.2 Розширити спектр медичних послуг
1.2.3
Створити систему взаємодії та допомоги соціально –незахищеним верствам
населення.
1.2.4
Впровадити у всіх населених пунктах практику сімейної медицини
1.2.5
Забезпечити всесторонню профілактику захворюваності та стовідсоткове
охоплення потребуючих верст населення шляхом диспансеризації.
1.2.6
Забезпечити створння інвалідам належних умов життєдіяльності
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівника, гривень

6420,0
7000,0
6000,0
5000,0

3010,0

4000,0
3000,0

1452,0

1606,0

1812,0

2000,0
1000,0
0,0
2008 рік, факт

2009 рік, виконання

2010 рік, план

2015 рік, очікуване

2020 рік, очікуване

1.2.7. Будівництво доступного житла для спеціалістів соціально –культурної сфери, професії
яких є необхідними для регіону
Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.3 : Всесторонній і гармонійний розвиток дітей і молоді
1.3.1
Створити на базі існуючих шкіл профільні ліцей та гімназію та сприяти
організації приватних навчальних закладів
1.3.2 Впровадити новітні інформаційно-комп’ютерні технології у навчально-виховний
процес на базі загальноосвітніх шкіл
1.3.3

Сприяти у відкритті спеціалізованих навчальних закладів, направлених на
підготовку спеціалістів робітничих професій
1.3.4 Створити належні умови для праці та навчання у загальноосвітніх школах
1.3.5 Досягнути високого рівня дошкільної підготовки та забезпечити на 100% потребу
в місцях у дошкільних закладах.
1.3.6
Підвищити рівень позашкільної підготовки (спортивної, музичної, художньої,
хореографічної та ін.)

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.4 : Належний рівень комунального обслуговування
1.4.1
Якісна питна вода
1.4.2
Будівництво очисних споруд та систем водопостачання в кожному населеному
пункті
1.4.3

Реконструкція та капітальний ремонт систем водовідведення

1.4.4
Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт доріг місцевого значення в
усіх населених пунктах , мостів та тротуарів
1.4.5

Забезпечити виготовлення проектів землеустрою та встановлення меж всіх
населених пунктів.
1.4.6 Газифікація с. Микуличин та будівництво підвідного газопроводу до с. Татарів та
смт. Ворохта.
1.4.7 Реконструкція діючих та будівництво нових електромереж
1.4.8 Будівництво альтернативних джерел енергії
1.4.9 Впровадити роздільний збір твердих побутових відходів та розробити систему їх
раціональної утилізації
1.4.10 Впровадження ене5ргозберігаючих технологій

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.5: Якісна сфера торгівлі і послуг
1.5.1 Розширити мережу закдадів сфери послуг в населених пунктах Яремчанської
міської ради та їх віддалених участках
1.5.2. Підвищення якості обслуговування в закладах торгівлі та громадського
харчування
1.5.3. Розвиток регульованого конкурентного середовища у сфері торгівлі та послуг
Обсяг роздрібного товарообороту, тис.грн.
600 000,00

486721
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1.5.4. Запровадити в м. Яремче міські автобусні маршрути.
1.5.5. Поступова реконструкція продуктово – промислових ринків у сучасні торгівельні
комплекси.

Стратегічна ціль 1. Висока якість життя громадян
Оперативна ціль 1.6: Правопорядок
1.6.1 Безпечні умови для учасників дорожнього руху
1.6.2 Освітлення вулиць, дворів , житлових комплексів, парків, скверів у всіх населених
пунктах регіону, тощо
1.6.3 Залучення громадськості до участі у попередженні правопорушень
1.6.4 Профілактика злочинності, боротьба та попередження наркоманії та алкоголізму
серед підлітків

Стратегічна ціль 2. Інвестиційно – привабливий курортний регіон
Оперативна ціль: 2.1. Створити інвестиційно – інноваційний клімат
2.1.1 Розробити та впровадити системи пільг для залучення зовнішніх та внутрішніх
інвестиційних потоків
2.1.2 Створити паспорт інвестиційної привабливості міста та забезпечити його
поширення серед потенційних інвесторів

Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування у фактичних цінах,
тис.грн.

2020 рік, очікуване
615000,0

2008 рік, факт
382010,0

2009 рік, виконання
455478,0

2015 рік, очікуване
520000,0

2010 рік,план
402000,0

2.1.3 Пошук внутрішніх та зовнішніх інвесторів під конкретні інвестиційно - інноваційні
проекти

2.1.4 Визначити в місті «інвестиційні зони» з обладнанами комунікаційними мережами,
необхідними для розміщення нових об’єктів
2.1.5
Забезпечити резервування земельних ділянок під інвестиційні проекти

Стратегічна ціль 2. Інвестиційно – привабливий курортний регіон
Оперативна ціль: 2.2. Впорядкування місць відпочинку та дозвілля
2.2.1. Облаштувати в усіх населених пунктах Яремчанської міської ради існуючі парки
та житлові
масиви
малими архітектурними
формами, дитячими ігровими
майданчиками, атракціонами, тощо
2.2.2 Створити нові парки відпочинку
2.2.3 Впорядкувати та облаштувати зони відпочинку у водоохоронних зонах річки Прут
та її приток
2.2.4 Розширити мережу закладів культурного дозвілля та впорядкувати роботу
існуючих
Кількість відпочиваючих, що відвідали регіон, тис.осіб
2015 рік, очікуване;
1560,0

2010 рік, план;
925,0

2009 рік, виконання;
868,4

2020 рік, очікуване;
2200,0
2008 рік, факт;
853,9

Стратегічна ціль 2. Інвестиційно – привабливий курортний регіон
Оперативна ціль: 2.3. Забудова населених пунктів
2.3.1 Розробити місцеві правила забудови населених пунктів
2.3.2 Дотримуватись місцевого колориту в архітектурі
Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10,0 тис.населення

2020 рік, очікуване

27937,3

2015 рік, очікуване

2010 рік, план

2009 рік, виконання

2008 рік, факт

22439,4

16398,2

16076,6

21330,7

2.3.3 Визначити межі міста та населених пунктів Яремчанської міської ради в натурі
2.3.4.Поновити нормативну грошову оцінку земель

Стратегічна ціль 2. Інвестиційно – привабливий курортний регіон
Оперативна ціль: 2.4. Благоустрій доріг та прилеглої території
2.4.1 Облаштувати однотипні зупинки громадського транспорту
2.4.2 Впорядкувати розміщення світлової реклами на закладах торгівлі, громадського
харчування, побутового обслуговування, адміністративних приміщеннях , вулицях
2.4.3 Облаштувати додаткове та оновити існуюче осівітлення вулиць міста та всіх
населених пунктів регіону, із застосуванням енергозберігаючих технологій
2.4.4 Впорядкувати назви вулиць, розміщення їх вказників та нумерації будинків

Стратегічна ціль 3. Активна громада
Оперативна ціль: 3.1. Участь громади в прийнятті рішень та реалізація програм розвитку
міста
3.1.1. Сприяти утворенню громадських організацій в регіоні
3.1.2 Проводити конкурси проектів громадських об’єднань, спрямованих на соціальний,
екологічний та громадський розвиток міста
3.1.3
Підвищити рівень активності населення у вирішенні міських проблем щодо
благоустрою міста та населених пунктів регіону
3.1.4

Сприяти створенню в місті дієвого молодіжного руху

3.1.5. Систематично проводити відкриті дискусії , круглі столи між владою та
громадськими об’єднаннями, осередками, осередками політичних партій, органами
самоорганізації населення
3.1.6.

Вивчити та впроваджувати передовий досвід міст по залученню громади до
управління

Стратегічна ціль 3. Активна громада
Оперативна ціль: 3.2.Забезпечити створення структур та механізмів, спрямованих на
розвиток громадських ініціатив
3.2.1

Створити Центр громадських ініціатив, що здійснює інформаційно –аналітичну та
координаційну роботу по зв’язках з громадськістю

3.2.2

Створити Громадський парламент з представників громадських
Осередків політичних партій та органів самоорганізації населення

3.2.3

Організувати громадську приймальню, в якій можуть використовуватись Інтернет –
скринька та кабінка « громадська трибуна» з метою виявлення актуальних проблем
в громаді, а також громадської думки з питань що стосуються життєдіяльності в місті

3.2.4

Створити при міській раді «Телефон довіри»

об’єднань.

Стратегічна ціль 4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні
Оперативна ціль: 4.1 Забезпечити чистоту населених пунктів регіону
4.1.1

Удосконалити схему санітарного очищення міста та населених пунктів регіону

4.1.2

Впровадити роздільний збір, сортування та твердих побутових відходів

4.1.3

Членство в Асоціації органів місцевого самоврядування Надвірнянського округу по
комплексній переробці твердих побутових відходів

4.1.4

Залучення членів громади до благоустрою населених пунктів

Стратегічна ціль 4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні
Оперативна ціль: 4.2 Охорона водних ресурсів та їх раціональне використання
4.2.1.

Забезпечити належне утримання берегів та русел річок і потоків на території
населених пунктів міської ради

4.2.2.

Будівництво нових очисних споруд в м. Яремче та у всіх населених пунктах регіону,
розширення мережі каналізаційних колекторів в місті Яремче, селищі Ворохта, а
також будівництво очисних споруд у всіх населених пунктах регіону

4.2.3.

Сприяння в будівництві локальних очисних споруд

4.2.4.

Будівництво берегоукріплюючих та протипаводкових споруд

Стратегічна ціль 4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні
Оперативна ціль: 4.3 Охорона атмосферного повітря
4.3.1

Запровадити використання екологічно – чистих джерел теплопостачання
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення у
розрахунку на 1 кв. кілометр, відсотків до попереднього року

2020р.
80,6%
(очік.)

2008р.
101,6% (факт)

2015р.
91,4%
(очік.)
2010р.
101,1% (план)
2009р.
101,4%
(викон.)

4.3.2. Облаштувати санітарно –захисні зелені зони на просмислових підприємствах регіону
4.3.3. Будівництво об’їздної дороги в м. Яремче

Стратегічна ціль 4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні
Оперативна ціль: 4.4 Охорона та раціональне використання земельних ресурсів
4.4.1
4.4.2

Забезпечити резервування земель у всіх населених пунктах для рекреційного
використання
Контроль за цільовим використанням земельних ресурсів

4.4.3

Розробити та реалізувати сучасні проекти щодо ліквідації джерел забруднення на
земельних участках виробничими та побутовими відходами

4.4.4

Проводити комплексні природо –охоронні заходи – будівництво та відновлення
протипаводкових споруд, регулювання русел річок

4.4.5

Будівництво гідротехнічних та берегоукріплюючих споруд

Стратегічна ціль 4. Стабільна екологічна ситуація в регіоні
Оперативна ціль: 4.5 Охорона та раціональне використання лісових ресурсів і мисливської
фауни
4.5.1

Впровадити екологічно-безпечні технології в усіх ланках лісогосподарського і
лісозаготівельного виробництв (підвісні трелювальні установки, гужовий
транспорт , спуск деревини за допомогою лотків)

4.5.2

Забезпечити надійну охорону мисливських угідь від браконьєрства, збільшення
чисельності мисливської фауни та доведення її до оптимальної

4.5.3

Забезпечити недопущення виникнення лісових пожеж

4.5.4

Проводити систематичний ремонт лісових доріг та влаштування мостів через річки

4.5.5

Виконання КНПП функцій передбачених законодавством щодо збереження і
відтворення флори і фауни Карпат

4.5.6

Використання лісових угідь в туристично – рекреаційних цілях

4.5.7. Дотримуватись діючого екологічного законодавства під час промислової експлуатації
лісових ресурсів
4.5.8. Постійно здійснювати екологічне інформування та виховання населення
4.5.9. Залучати жителів регіону та громадськість до вирішення екологічних проблем регіону
4.5.10. Покращити систему екологічного контролю

ІV. Регіональний розвиток населених пунктів
Сталий розвиток населених пунктів - це соціально, економічно і екологічно
збалансований розвиток
сільських поселень,
спрямований на створення їх
економічного потенціалу, повноцінного життєвого середовища для сучасного та
наступних поколінь на основі раціонального використання ресурсів (природних,
трудових, виробничих,
науково-технічних,
інтелектуальних
тощо),
технологічного переоснащення і реструктуризації підприємств, удосконалення
соціальної, виробничої, транспортної, комунікаційно-інформаційної,
інженерної,
екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та
оздоровлення,
збереження та збагачення біологічного
різноманіття
та культурної спадщини.
Згідно з Указом Президії Верховної Ради УРСР від 30.12.1977 р. м. Яремче
Івано-Франківської області віднесено до категорії міст обласного підпорядкування з
включенням в його межі таких населених пунктів: м. Яремче, смт. Ворохта, с. Татарів,
с. Микуличин, с. Яблуниця, с. Вороненко, с. Поляниця. На базі сіл утворені
Татарівська, Микуличинська, Яблуницька і Поляницька сільські ради та Ворохтянська
селищна рада. В межі Яблуницької сільської ради входить село Вороненко. Тому
територія міста Яремче з підпорядкованими населеними пунктами називається
територією Яремчанської міської ради.
Основними напрямками щодо забезпечення сталого розвитку населених
пунктів Яремчанської міської ради є:
узгодженість соціального, економічного, містобудівного і екологічного аспектів
розвитку населених пунктів та оточуючих територій;
раціональне використання земельних, водних, рекреаційних та інших природних
ресурсів, створення умов для їх відновлення;
удосконалення соціальної інфраструктури населених пунктів з метою створення
умов для розвитку дошкільного виховання, освіти, культури, охорони здоров'я,
фізичної культури і відпочинку, поліпшення демографічної ситуації;
підвищення рівня забезпеченості житлом виходячи з потреб і можливостей різних
верств населення,
забезпечення житлом соціально незахищених громадян;
збереження і раціональна експлуатація наявного житлового фонду, інших
будинків і споруд, реконструкція та модернізація застарілої
забудови
з
дотриманням
соціальних
стандартів
і санітарно-гігієнічних умов;
удосконалення виробничої інфраструктури із забезпеченням її економічної
ефективності і соціальним спрямуванням, створенням належних умов для розвитку
підприємств усіх форм власності для продуктивної зайнятості
населення,
відновлення кадрового та наукового потенціалу, достатньої кількості робочих місць;
удосконалення транспортної інфраструктури, зокрема розвиток усіх видів
пасажирського транспорту загального користування, забезпечення міського та

міжміського сполучення, сільських поселень з міськими та між собою;
розвиток інженерної інфраструктури (впровадження нових технологій, мереж і
споруд енергопостачання,
теплозабезпечення, водопостачання,
каналізації),
впровадження
енергозберігаючих систем інженерно-технічного забезпечення
населених пунктів;
забезпечення регулювання процесу планування і забудови населених пунктів
шляхом коригування генеральних планів, іншої містобудівної документації та
місцевих правил забудови, здійснення контролю за їх реалізацією (з урахуванням
державних, суспільних і приватних інтересів);
сприяння розвитку національних особливостей містобудування та архітектури;
охорона
та
раціональне
використання
пам'яток культурної спадщини;
формування повноцінного життєвого середовища, збалансування соціальноекономічного розвитку поселень і прилеглих до них територій;
поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану населених пунктів,
створення безпечних для життя і здоров'я людини умов, впровадження сучасних
систем збирання, вилучення, переробки та знешкодження відходів;
забезпечення захисту від несприятливих природних явищ, запобігання
виникненню техногенних аварій та ліквідації їх наслідків;
В результаті проведеної роботи спільно з територіальними громадами знайдено
стратегічне бачення розвитку кожного населеного пукту.
Формулювання бачення містить ідеї, які члени робочої групи (представники
бізнесу, громадськості , територіальних громад міської, селищної та сільських рад) ,
визначили найважливішими для подальшого розвитку кожного населеного пункту
Яремчанської міської ради, а саме як центрів координації розвитку туризму за
окремими напрямками:
місто Яремче - відпочинку, оздоровлення та надання послуг;
селище Ворохта - спортивного туризму, підготовки спортсменів олімпійського
резерву;
село Татарів – санаторно - куротного оздоровлення;
село Микуличин – сільського агро та екотуризму ;
село Поляниця – зимового туризму та оздоровлення;
село Яблуниця – дитячого туризму;
село Вороненко Яблуницької сільської ради - сільського агро та екотуризму ;

Основними
джерелами
інвестування
сталого
розвитку
населених
пунктів на найближчі роки залишаються кошти підприємств
та
організацій
усіх
форм
власності,
капітальні
вкладення
державного обласного та місцевих бюджетів.
Враховуючи основні напрямки розвитку населених пунктів міської ради
необхідно реалізувати ряд заходів щодо забезпечення сталого їх розвитку.

V. Індикатори та очікувані результати реалізації Стратегії
Для поточного контролю процесу реалізації Стратегії економічно- соціального та
культурного розвитку міста Яремче та населених пунктів міської ради на період до
2020 року

з можливістю

прийняття (при необхідності) коригуючих впливів

пропонується наступний перелік загальноекономічних показників (Таблиця 1).
Реалізація Стратегії забезпечить:
-

зменшення безробіття й підвищення рівня зайнятості населення;

-

збільшення доходів населення і його купівельної спроможності, що у свою
чергу, приведе до підвищення рівня життя та стандартів проживання;

-

збільшення надходжень до місцевих бюджетів і спроможності фінансувати
місцеві соціальні програми та проекти;

-

поліпшення умов особистого розвитку, що стимулюватиме людей жити й
працювати на місці, а не емігрувати закордон;

-

зменшення соціальної напруги в суспільстві , збільшення довіри громади до
владних структур;

-

розвиток інфраструктури в населених пунктах;

-

покращення екологічної ситуації.
Се ре дньорічна чисельність зайнятих у всіх сферах економічної діяльності, тис. осіб

2020 р.
9,2 тис.о сіб
(очік .)

2008 р.
6,35 тис.осіб
(фак т)

2009 р.
6,18 ти с.осіб
(вик он.)

2015 р.
7,9 тис.осіб
(о чік .)

2010 р.
6,25 тис.осіб
(план)

VІ. Управління впровадженням
З початку роботи зі стратегічного планування у місті Яремче підкреслювалась
важливість етапу реалізації Стратегії та моніторингу його впровадження. Успіх цієї
роботи буде вимірюватись позитивними економічними та іншими змінами, що стануть
наслідком виконання передбачених планом проектів – оперативних цілей – і реалізації
його стратегічних цілей.
Першим кроком на шляху реалізації Стратегії буде її затвердження міською
радою. Вкрай важливо забезпечити політичну волю до запровадження змін, а також
людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх проектів, передбачених
оперативними цілями плану.
Щоб гарантувати реалістичність та здійсненність Стратегії , над її розробкою
працювали 28 лідерів громади – представників бізнесу, селищна та сільські ради ,
керівники промислових підприємств регіону, закладів відпочинку та охорони
здоров’я , культурних та освітніх закладів. Динамічний процес роботи з підготовки
проекту Стратегії соціально – економічного та культурного розвитку міста Яремче та
населених пунктів міської ради на період до 2020 року посилив ентузіазм учасників
процесу, що створює чудову основу для підтримки впровадження програми.
Моніторинг по впровадженню Стратегії буде покладено на відділ економіки і
промисловості міськвиконкому. Періодичне оприлюднення
моніторингу буде
здійснюватися шляхом публікацій в мережі Інтернет та засобах масової інформації.
Організаційно – управлінське забезпечення реалізації Стратегії розвитку регіону
здійснюється на основі щорічної Програми соціально –економічного та культурного
розвитку, яка готується міськвиконкомом та затверджується міською радою.
Дана Стратегія може коригуватися у міру зміни обставин та діючого
законодавства. Тому безпосередні виконавці Стратегії повинні стежити за тим, щоб
стратегічні й оперативні цілі, та комплексні заходи по реалізації стратегічних цілей на
період до 2020 року залишалися доречними та актуальними – і реалізовувалися.
Основними інструментами реалізації Стратегії є:
- дана Стратегія , комплексні заходи по реалізації стратегічних цілей, які
визначені на основі аналізу переваг регіону та його основних проблем;
- щорічні програми соціально – економічного та культурного розвитку міста та
населених пунктів регіону;
–
програми центральних та місцевих органів виконавчої влади та інші
місцеві програми;
–

- державні цільові програми розвитку регіонів;

Виконання завдань за встановленими стратегічними цілями та пріоритетними
напрямками Стратегії фінансуватимуться за рахунок різних джерел фінансування,
зокрема субвенцій Державного бюджету, коштів окремих міністерств, відомств, коштів
обласного та місцевих бюджетів, інших джерел.
Для реалізації окремих завдань Стратегії необхідно розробити відповідні
регіональні чи місцеві цільові програми і заходи, фінансування яких
передбачатиметься в межах бюджетних призначень на відповідний рік.

Таблиця 1
Загальноекономічні показники соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче
та населених пунктів міської ради на період до 2020 року

№
п/п

Показники

1.

Чисельність наявного населення, тис. осіб
Середньомісячна номінальна заробітна плата працівника,
гривень
Частка працівників, яким нараховано заробітну плату нижче
прожиткового мінімуму для працездатної особи, відсотків
Середньорічна чисельність зайнятих у всіх сферах
економічної діяльності, тис. осіб
Рівень зареєстрованого безробіття
Фактично створено нових робочих місць (всього), одиниць
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг),
тис. грн.
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел
фінансування у фактичних цінах, тис.грн.
Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію
житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року
Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на
10,0 тис. населення

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кількість туристів, що відвідали регіон, тис.осіб

2008
рік,
факт

2009
рік,
викона
ння

2010
рік,
план

2015
рік,

2020
рік,

очікуване

очікуване

тис.осіб

21,8

22,0

22,1

22,4

23,1

104,5

грн.

1452,0

1606,0

1812,0

3010,0

6420,0

у 3.5
раза

%

9,7

6.8

5.4

-

-

-

тис.осіб

6,35

6,18

6,25

7,9

9,2

147,2

%
одиниць

7,01
1125

7,0
935

2.23
1000

2,0
1100

1,1
1200

-0.9
120,0

тис. грн.

5764,6

1702,6

1900,0

6200,0

13000,0

у 6.8
раза

тис. грн.

382 010,0

455478,0

402000,0

520000,0

615000,0

153,0

%

184,1

76,1

102,0

в1,5раза

в 2 раза

х

кв.м

21 330,7

16076,6

16398,2

22439,0

27937,0

170,3

тис.осіб

853,9

868,4

925,0

1560,0

2200,0

у 2.37
рази

Одиниця

виміру

заг.площі

12.

Кількість зареєстрованих садиб зеленого туризму

одиниць

308

438

545

980

1640

13.

Темп зростання доходів місцевих бюджетів, %

%

100,3

50,4

102,4

110,1

125,0

14.

Питома вага власних і закріплених надходжень у місцевих
бюджетах

%

49,6

43,7

45,2

48,4

50,0

Темп
росту
до 2010
року

у 3 рази
X
х

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Кількість малих підприємств – юридичних осіб, одиниць
Кількість зареєстрованих суб`єктів підприємницької
діяльності – фізичних осіб
Обсяг роздрібного товарообороту, тис.грн.
Питома вага надходжень від малого підприємництва до
бюджетів всіх рівнів
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на 1 кв.
кілометр, відсотків до попереднього року
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин
пересувними джерелами забруднення у розрахунку на 1 кв.
кілометр, відсотків до попереднього року

одиниць

145

148

150

174

205

136,6

одиниць

1425

1612

1697

2320

3004

177,0

тис.грн

261348,8

259105,3

294084,3

395463,0

486721,0

165,5

%

25,48

34,0

35,0

36,0

38,0

х

%

73,9

73,5

73,2

69,2

60,3

х

%

101,6

101,4

101,1

91,4

80,6

х

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
по реалізації стратегічних цілей на період до 2020 року
Розвиток туризму та рекреації
№
п/
п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

2

3

4

2010-2020

КНПП, потенційні
інвестори

2010-2020

ДП „Делятинське
лісове
гносподарство”
потенційні
інвестори

48 000,0

11 000,0

-

-

2012-2020

ДП „Делятинське
лісове
гносподарство”
потенційні
інвестори

94 200,0

17 500,0

-

-

Будівництво гірського
рекреаційного комплексу
«Жонка» (площа 50 га), на
території ПОНДВ КНПП в
районі гірських струмків
Жонки та Чепілевого
(будівництво гірськолижних
трас та об’єктів
короткотермінового
відпочинку)
Будівництво гірського
рекреаційного комплексу
«Кам’янка» (площа 98 га).
Проект передбачає
влаштування 5
гірськолижних трас та
будівництво готелів на 504
місця

Будівництво гірського
рекреаційного комплексу
«Боярський» (площа 106
га)
Облаштування КНПП
альтанок, навісів, біотуалетів
та туристичних маршрутів в
зонах відпочинку відповідно
до санітарних та екологічних
вимог

Облаштування нових зон
відпочинку в кожному
населеному пункті
Яремчанської міської ради

Щорічно

КНПП

2010-2012

КНПП,
ГЕО «Еко-плай»,
ДП Делятинське та
Ворохтянське
лісове
господарство,
селищна та сільські
ради

Очікувані результати

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

5

Дер
жавний
6

8

9

10

11

24 500,0

6 000,0

-

-

-

18 500,0

Залучення інвестицій в
економіку міста, розвиток
туристичної індустрії

-

37 000,0

Залучення інвестиційних
ресурсів, збільшення кількості
відпочиваючих та гостей
міста, збільшення дохідної
частини бюджету

-

76 700,

Залучення інвестицій в
економіку міста, розвиток
туристичної індустрії

100,0

Покращення якості надання
туристичних послуг,
створення безпечних умов
перебування відпочиваючих
на території регіону

600,0

Розширення мережі
екскурсійних маршрутів,
створення сприятливих умов
для відпочинку та
оздоровлення

100,0

600,0

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Участь у туристичних
виставках

Щорічно

Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому, Фонд
підтримки
підприємництва м.
Яреме, КНПП,
Суб’єкти
підприємницької
діяльності

80,0

20,0

20,0

20,0

-

20,0

7.

Організація міжнародних
зв’язків в галузі туризму

Постійно

Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому

80,0

20,0

20,0

20,0

-

20,0

8.

Обслуговування
офіційного Веб-порталу
Яремчанської міської ради

Постійно

Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому

160,0

40,0

40,0

40,0

-

40,0

9.

Опрацювання та
створення відеоролика про
курорт Яремче та
Гуцульський край

10.

11.

Організація інформаційнотуристичних заходів для
туристів та гостей регіону

Постійно

12.

Організація та проведення
туристичних виставокярмарок

Щорічно

13.

Організація випуску
довідників, буклетів,
виготовлення та
встановлення
інформаційних стендів і
щитів про туристичних
потенціал регіону

Постійно

2010-2013

Налагодження дипломатичних
зв’язків ,
створення туристичної
привабливості регіону,
збільшення кількості
відпочиваючих
Популяризація Яремчанського
регіону. Забезпечення
достовірною інформацією
Можливість популяризації
регіону на український та
світових телевізійних каналах,
таких як „Бі Бі Сі”, „Сі Ен Ен”,
„Перший російський” ,”НТВ”
та інших

2010-2012

Розширення мережі
туристично-екскурсійних
маршрутів та їх
благоустрій

Популяризація Яремчанського
регіону на вітчизняному та
зарубіжному риках

Екскурсійні
організації, КНПП,
«Мама-86»,
«Еко-плай»
Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому, ДП
«Ворохтянське ЛГ»,
ДП «Делятинське ЛГ»
Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому, Фонд
підтримки
підприємництва м.
Яремче

100,0

25,0

25,0

25,0

-

25,0

Створення туристичної
привабливості регіону,
збільшення кількості
відпочиваючих

Поширення на ринку
туристичної продукції щодо
відпочинку в регіоні,
збільшення кількості
відпочиваючих в регіоні

80,0

20,0

20,0

20,0

-

30,0

Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому

95,0

15,0

20,0

20,0

-

40,0

КНПП, СПД
регіону ДП
«Ворохтянське ЛГ»,
ДП «Делятинське
ЛГ»

110,0

30,0

30,0

20,0

-

30,0

Популяризація Яремчанського
регіону, співпраця з іншими
регіонами України
Поширення на ринку
туристичної продукції щодо
відпочинку в регіоні,
розширення інформаційного
поля про потенціал
Яремчанщини

Передислокація хатигражди із с. Микуличин та
проведення реконструкції
із подальшим
розміщенням її на
території КНПП

2010-2011

ГО”!Еко-плай”,
КНПП, інвестор

2010-2012

КНПП

130,0

50,0

25,0

25,0

Щорічно

Відділ культури
міськвиконкому,
Відділ туризму та
рекреації
міськвиконкому,
КНПП, селищна та
сільські ради, суб’єкти
підприємницької
діяльності

300,0

100,0

50,0

25,0

17.

Резервування земель у
всіх населених пунктах
Яремчанської міської ради
під рекреаційні об’єкти

2010-2012

Яремчанська міська
рада ,
Селищна та сільські
ради

18.

Відкриття
бальнеологічного курорту
в с. Поляниця на ТК
„Буковель”

2010-2020

ТзОВ „Скорзонера”
с. Поляниця

500000,0

500000,0

2010-2020
роки,
постійно

Суб’єкти
господарювання
регіону, потенційні
інвестори

1000,0,
щорічно

1000,0

14.

15.

16.

19.

Оптимізація розвитку
полонинського
господарства на прикладі
вівчарства в Женецькому
лісництві КНПП
Організація щорічного
фестивалю «Гуцульські
забави» (на зразок
фестивалю «Таврійські
ігри» на території
Яремчанської міської
ради)

Розширення інфраструктури
обслуговування туристичної
галузі по організації надання
послуг розміщення,
консультацій та планування
маршрутів, індивідуальних
подорожей, відвідування
об’єктів, створення індустрії
відпочинку та розваг,
випуску та реалізації
туристичних продуктів та
інших послуг

935,0

10,0

25,0

25,0

875,0

Популяризація історикокультурної спадщини регіону

-

30,0

Створення туристичної
привабливості регіону,
відродження та становлення
полонинського господарства

25.0

100,0

Популяризація Яремчанського
регіону, збільшення кількості
відпочиваючих

-

Освоєння природної території
на землях оздоровчого
призначення., реалізація
інноваційно – інвестиційних
проектів
Будівництво санаторнокурортних та оздоровчих
закладів з метою збільшення
кількості гостей в регіоні.
Використання територій з
метою лікування, медичної
реабілітації та профілактики
захворювань

Надання якісних та
сертифікованих послуг ,
збільшення кількості
відпочиваючих, популяризація
краю

20.

21.

22.

Створення сучасної
інформаційно –
маркетингової служби у
сфері туристичного
бізнесу
Будівництво спортивно оздоровчих та SPA комплексів, з необхідною
для відпочинку
інфраструктурою послуг

Cтворення життєздатних
зразково – показових
полонинських
господарств, розвиток
бджільництва, вівчарства
та інших форм сільського
туризму

2010-2012
роки

2010-2020
роки

2010-2020
роки

Суб’єкти
підприємницької
діяльності

Суб’єкти
господарювання
регіону, потенційні
інвестори

Суб’єкти
господарювання
регіону, потенційні
інвестори

100,0

100,0

Популяризація регіону,
пропагування місцевого
туристичного продукту на
зовнішні та міжнародні ринки
Організація відпочинку
шляхом оздоровлення та
дозвілля

Щорічно
20000,0

Щорічно
100,0

20000,0

100,0

Розвиток сфери
агротуризму , як одиного із
шляхів залучення
інвестиційних ресурсів,
дасть можливість відкриття
нових перспектив сталого
розвитку агропромислового
комплексу та історичних
традицій краю через
розвиток туристичної
індустрії

Охорона здоров’я та медичне обслуговування
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

1

2

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Придбання
сан.автотранспорту
для ЦМЛ, амбулаторій
ЗПСМ
Поліпшення матеріально технічного забезпечення
закладів охорони здоров’я
міста: придбання медичної
апаратури, медичного
обладнання
Капітальний ремонт
внутрішніх систем
водопостачання в
Яремчанській ЦМЛ
Реконструкція фасаду
Яремчанської міської
лікарні
Поточний ремонт
приміщення поліклініки в
м. Яремче
Капітальний ремонт
інфекційного відділу
(перекриття даху, заміна
вікон, ремонт приміщень)
Поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення
закладів охорони здоров’я
в сільській місцевості
( придбання медичної
апаратури, медичного
обладнання)
Капітальний ремонт
ФАПу прис Полумистий
в с. Микуличин

Виконавці

Всього,
тис.грн.

3

4

5

2010-2015

Централь
на міська
лікарня,
управління
охорони здоров’я
в області,
Ярем
чанський
міськвиконком

295,0

Щорічно

ЦМЛ, Ярем
чанський
міськвиконком

200,0

2010-2011

ЦМЛ, Ярем
чанський
міськвиконком

2010-2015
2010-2011

2012-2016

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

Очікувані результати
11

195,0

Поліпшення матеріальнотехнічного
забезпечення
закладів охорони
здоров’я міста

200,0

Підвищення якості
надання медичних послуг та
обслуговування хворих

220,0

220,0

Економія паливноенергетичних ресурсів,
покращення якості
обслуговування громадян

ЦМЛ, Ярем
чанський
міськвиконком

400.0

400.0

Покращення благоустрою
закладу охорони здоров’я

ЦМЛ, Ярем
чанський
міськвиконком

320.0

320.0

Підвищення якості
надання медичних послуг

1200.0

1200.0

Підвищення якості
надання медичних послуг та
обслуговування хворих

ЦМЛ, Ярем
чанський
міськвиконком

Щорічно

ЦМЛ,
селищна та
сільські ради

2011

ЦМЛ ,
Микули
чинська

100.0

50.0

100,0

100.0

Підвищення якості
надання медичних послуг на
території населених пуктів
Яремчанщини

50.0

Поліпшення матеріальнотехнічного стану
фельдшерсько-акушерського
пункту в селі Микуличин

сільська рада

9.

10.

Відкриття амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини на базі
фельдшерськоакушерського пункту в
с.Яблуниця
Капітальний внутрішньої
системи теплопостачання
в фельдшерськоакушерському пункті
с.Воронеко

11.

Переведення на газове
опалення котельні
Микуличинської амбулаторії
та прокладення мереж
водовідведення

12.

Будівництво амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини в
с. Татарів

13.

14.

15.

16.

17.

Будівництво амбулаторії в
селі Поляниця
Реконструкція дитячого
віддлення під центр
медичної діагностики в
м. Яремче
Добудова
адміністративного
приміщення центральної
міської лікарні
Забезпечити укладання
договорів із страховими
компаніями витрат на
лікування застрахованих
осіб
Розвиток матеріальнотехнічної бази закладів для
надання стоматологічних
послуг населенню,
запровадження нових
методик і технологій

2010-2014

Суб’єкти
підприємниць
кої діяль
ності

600,0

2010-2012

ЦМЛ,
Яблуницька
сільська рада

120,0

2010-2015

ЦМЛ,
Микули
чинська
сільська рада

2010-2013

ЦМЛ,
Татарівська
сільська рада

2015-2020

2012-2020

2014-2016

Обласне
управління
охорони
здоров’я,
Поляницька
сільська рада
Управління
охорони
здоров’я в
області ,
ЦМЛ
Управління
охорони
здоров’я,
ЦМЛ

600,0

350,0

200,0

Підвищення якості
надання медичних послуг,
покращення стану здоров’я
жителів

120,0

Економія паливноенергетичних ресурсів

150,0

Економія паливноенергетичних ресурсів,
покращення екологічного
стану території

6000,0

5100,0

900,0

6000,0

3000,0

3000,0

Підвищення якості
надання медичних послуг,
покращення стану здоров

Надання якісних медичних
послуг населенню та
відпочиваючим

2500.0

2000.0

500.0

Поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення
закладів охорони здоров’я
міста та якості
обслуговування громадян

650.0

500.0

150.0

Забезпечення належного
медичного обслуговування
жителів та гостей міста

Постійно

ЦМЛ

Надання невідкладної швидкої
допомоги громадянам,
охорона безпеки життя

2010-2020

Міськви
конком,
інвестори,
суб’єкти
підприємниць
кої діяль

Поліпшення матеріальнотехнічного забезпечення
закладів охорони здоров’я
міста та якості
обслуговування громадян

300.0

300.0

лікування

18.

19.

20.

21.

22.

Організація надання
медичних послуг шляхом
запровадження загальної
практики сімейної
медицини у всіх
населених пунктах регіону

Модернізація
індивідуальної
котельні міської
лікарні по вул.
Довбуша в м.
Яремче
Вирішити питання щодо
відновлення роботи
відділення корпусів для
дорослих в
м. Яремче

Благоустрій прилеглої
території санаторію:
облаштування спортивних
майданчиків, каруселей,
атракцій, велотренажерів
та інше
Організувати передачу
Товариству „Червоний”
Хрест
відділення денного
стаціонару Ворохтянської
лікарні

ності

2010-2020

2010-2012

Міськви
конком, ЦМЛ

Міськвикон
ком, ЦМЛ

2010-2014

Міністерство
охорони здоров’я,
Державний вищий
навчальний заклад
„Івано –
Франківський
національний
медичний
університет” ,
санаторій
„Прикарпатсь
кий”

2010-2020

Санаторій
„Прикарпатсь
кий”

2010-2011

Головне
управління
охорони
здоров’я в
області,
ЦМЛ,
Ворохтянська
селищна рада,
Яремчанська
міська рада

400,0

400,0

Проведення комплексу
профілактичних заходів з
попередження і зниження
захворюваності,
інвалідності і смертності,
раннього виявлення
захворювань.
Надання первинної
лікувально-профілактичної
допомоги, здійснення його
диспансеризації та
моніторингу за станом
здоров'я
Економія коштів на
енергоресурси

Збільшення виробничих
потужностей санаторію,
раціональне використання
земельної ділянки площею
4.0 га, збільшення
надходжень до бюджетів та
кількості відпочиваючих
10,0
щорічно

10,0

Організація дозвілля для
дітей на базі санаторію
„Прикарпатський”

Збереження існуючих
ліжкомісць у
Ворохтянській лікарні
.Можливість надання
невідкладної медичної
допомоги хворим та
відпочиваючим селища

Освіта
№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.
5

1

2

3

4

1.

Створення двох
шкільних округів

2014-2015

2.

Відкриття профілю
„Агент туристичного
бізнесу”

2013-2016

Яремчанський
міськвиконком,
відділ освіти
,міськвикон
кому
Відділ освіти
міськвиконкому

3.

Ліцензування профілю
„Оператор
комп’ютерного набору”

2014-2015

Відділ освіти
міськвиконому

4.

Запровадження
поглибленого вивчення
англійської мови в
Яремчанській ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1
Відкриття спортивної
групи з гірськолижного
спорту на базі
Поляницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів
Вдосконалення навиків
плавання учнів
загальноосвітніх шкіл на
базі Поляницької ЗОШ
І-ІІІ ступенів

2011 - 2012

Відділ освіти
міськвиконкому

2012-2015

Реорганізація роботи
ДЮСШ
м. Яремче шляхом
відкриття віддень по
підготовці спортсменів з

5.

6.

7.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

Очікувані результати
11
Введення в навчально –
виховний процес
профільного навчання

10,0

10,0

Зміна в ліцензуванні
Міжшкільного навчально –
виробничого комбінату

3.0

3.0

Відділ освіти
міськвиконкому
, Поляницька
сільська рада

50.0

30.0

Видача свідоцтв про
закінчення профілю при
Міжшкільному навчально
– виробничому комбінаті
Покращення
результативності виступу
учнів в ІІ та ІІІ епатах
Всеукраїнських
предметних олімпіад
Зміна в ліцензуванні
школи, покращення
спортивної майстерності на
теренах Яремчанщини

2010-2020

Відділ освіти
міськвиконкому

50.0

50.0

2010-2012

Відділ освіти
міськвиконкому
ДЮСШ
м. Яремче

20.0

Покращення фізичного
стану дітей, профілактика
захворювань опорно –
рухового апарату людини

Можливість участі
місцевих спортсменів в
обласних та всеукраїнських
змаганнях

олімпійських видів
спорту

8

9.

10.

11.

Капітальний ремонт
даху в Яремчанській
ЗОШ І-ІІІ ст.№2
Запровадження на базі
Микуличанського
пришкільного інтернату
допрофесійної освіти в
сфері компютерного
набору , агентів
туристичного бізнесу та
інше
Капітальний ремонт
приміщень та заміна
віконних блоків на
метало пластикові в
Яремчанській ЗОШ ІІІІст №2
Капітальний ремонт
приміщення
міжшкільного начальновиробничого комбінату в
с. Микуличин ,
а саме: фасаду, даху,
благоустрій закладу

12.

Капітальний ремонт
фасадів
Микуличинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів

13.

Капітальний ремонт
приміщення дошкільного
навчального закладу
“Гірський струмочок “
м. Яремче ( перевід на
автономне опалення,
ремонт фасаду, заміна вікон

Покращення естетичного
вигляду та збереження
основних фондів

2010-2011

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти
МВК

2012-2016

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти
МВК

2010-2012

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти
міськвиконкому

600,0

600,0

2013-2018

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти
міськвиконкому

500,0

500,0

Покращення естетичного
вигляду та збереження
основних фондів.

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти

500,0

500,0

Покращення естетичного
вигляду та збереження
основних фондів

800,0

Збереження енергоресурсів
та теплоносіїв
Покращення естетичного
вигляду та збереження
основних фондів

2012-2015

2010-2020

Ярем
чанський
міськви
конком,
відділ освіти
міськви

600,0

300,0

600,0

150,0

150,0

Можливість отримання
учнями початкових знань
та навиків
та реалізації себе в
подальшому
Збереження енергоресурсів
та теплоносіїв

800,0

на металопластикові)

конкому

14.

15.

16.

17.

Благоустрій територій
навчальних закладів та
дитячих садків
(Влаштування
спортивних , ігрових та
дитячих майданчиків,
благоустрій та
огородження територій )
Реконструкція з
добудовою ІІ поверху та
спортивного залу в
дошкільному
навчальному закладі
“Ліщинка” в
с. Татарів. Капітальний
ремонт водопровідної та
каналізаційної системи
Капітальний ремонт
приміщення дошкільного
навчального закладу
“Лісова казка” смт. Ворохта
, а саме: водопровідної та
каналізаційної систем,
ремонт приміщень закладу ,
системи опалення , заміна
вікон на металопластикові
перекриття даху,
благоустрій території

Реконструкція з
добудовою дошкільного
навчального закладу
“Смерічка”
в с.Яблуниця

18.

Відкриття садочку
шляхом реконструкції
старого приміщення
школи під дошкільний
навчальний заклад в
с.Поляниця

19.

Впровадження
енергозберігаючих заходів у
Ворохтянській
загальноосвітній школі І-ІІІ
ступенів (заміна системи

2010-2020

2010-2015

2010-2012

2010-2014

2010-2011

2010-2014

Яремчанський
міськвиконком
Відділ освіти
міськвиконкому
, селищна та
сільські ради

Татарівська
сільська рада

Відділ освіти
міськвиконкому
Ворох
тянська
селищна рада

Яблуницька
сільська рада,
підпри
ємства

700,0

1600,0

1600,0

1000,0

10000,0

Паляницька
сільська рада,
підпри
ємства

3000,0

Відділ освіти
міськвиконкому
Ворох
тянська

1800,0

Покращення естетичного
вигляду та збереження
основних фондів

700,0

570,0

300,0

Покращення естетичного
вигляду закладу та
збереження основних
фондів .Відкриття нових
груп для дітей дошкільного
віку.Збереження
енергоресурсів та
теплоносіїв

1000,0

Енергозбереження.
Покращення естетичного
вигляду закладу та
збереження основних
фондів

10000,0

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

3000,0

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

930,0

Організація належного
виховного процесу в школі,
економія енергоресурсів

опалення , реконструкція
котельні, перекриття
частини даху

20.

Реконструкція
приміщення
Ворохтянського
пришкільного інтернату
для облаштування
Молодіжного Центру
патріотичного,
духовного, морального
становлення молоді

21.

Реконструкція з
добудовою Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

22.

Будівництво
Татарівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. з
облаштуванням двох
міні-площадок для
волейболу та футболу

23.

24.

Реконструкція з
добудовою Яремчанської
ЗОШ І -ІІІ ступенів №1

Завершення будівництва
Яремчанської ЗОШ № 2,
ІІІ пусковий комплекс

селищна рада

2011-2015

Міськвикон
ком,
відділ освіти
міськвиконкому,
відділ культури
міськвиконкому,
скаутська
організація „Пласт”,
громадські
організації

2011-2015

УКБ ОДА ,
міськвикон
ком

9000,0

6000,0

3000,0

2010-2016

УКБ ОДА ,
Татарівська
сільська рада,
міськвикон
ком

9000,0

6000,

1500,0

2010-2012

УКБ ОДА ,
Яремчанський
міськвиконком,
підрядні
організації

2010-2011

УКБ ОДА ,
Яремчанський
міськвиконком,
підрядні
організації

25.

Будівництво
загальноосвітньої школи
ІІ ступеня в
с. Вороненко

2012-2016

26.

Реконструкція школи в
селі Вороненко під
дитячий садок

2014-2017

УКБ ОДА,
Відділ освіти
міськвиконкому,
Яблуницька
сільська рада,
інвестиційні
кошти
Відділ освіти
міськвиконкому,
Яблуницька
сільська рада,

600,0

15000,0

200,0

10000,0

100,0

Забезпечення належного
навчально – виховного
процесу, добудова школи
на 250 місць
Забезпечення належного
навчально – виховного
процесу в с. Татарів

1500,0

Добудова приміщення існуючої
школи на 280 учнівських місць
для розміщення учнів І –ІV
класів.Забезпечення належного
виховного поцесу в місті шляхом
відкриття окремих
спеціалізованих кабінетів, їдальні
та актового залу

5000,0

3400,0

2900,0

500,0

6500,0

4000,0

500,0

2100,0

300,0

Відкриття гуртків за
інтересами, молодіжних та
дитячих центрів
творчості, ,зі спрямуванням
їх на духовне, моральне та
фізичне становлення

1000,0

1000,0

1500,0

600,0

Введення в експлуатацію
ІІІ черги школи на 50 нових
учнівських місць ,
відкриття їдальні,
спортзалу, майстерні , та
актового залу
Забезпечення належного
навчально – виховного
процесу в селі Вороненко

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

інвестиційні
кошти

27.

Запровадження на
території ради нової
системи освітніх послуг
„Інклюзивного
навчання”, що базується
на принципі
забезпечення основного
права дітей на освіту та
права навчатися за
місцем проживання, яка
передбачає навчання в
умовах
загальноосвітнього
закладу

2010-2020

Щорічно 100,0
тис.грн.

28.

Добудова
Микуличинської
загальноосвітної школи
І – ІІІ ступенів

2012-2020

УКБ ОДА,
Відділ освіти
міськвиконкому ,
микуличинська
сільська рада

З метою забезпечення рівного
доступу до якісної освіти ,
адаптація навчальних програм
та планів, методів та форм
навчання, використання
існуючих ресурсів,
партнерство з громадою до
індивідуальних потреб дітей з
особливими освітніми
потребами.

100,0

11500,0

5500,0

3000,0

2000,0

1000,0

Організація належного
навчально – виховного
процесу в
с. Микуличин

Сфера послуг, транспорту та зв’язку
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконан
ня, рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

1

2

3

4

5

1.

2.

Відкриття маршруту та запуск
поїзда Київ – Яремче з
перспективою до Ворохти

20102020 роки

Реконструкція залазнодорожніх
станцій в с. Микуличин, м-н
Ямна м. Яремче, с. Татарів

20102020 роки

Укрзалізниця,
ДТГО
„Львівська
залізниця”
Укрзалізниця,
ДТГО
„Львівська
залізниця”
Орендар
приміщення,
інвестиційні
кошти

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

1200,0

1200,0

18000,0

18000,0

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

Очікувані
результати
11
Організація належного
сполучення , збільшення
кількості відпочиваючих,
розвантаження
автотранспортного
сполучення
Належний благоустрій
залізно дорожніх станцій,
покращення якості
обслуговування пасажирів
Належний рівень
обслуговування пасажирів
в сільському населеному
пункті
Зменшення часових
витрат на переїзд
пасажирів, розвантаження
автошляхів, покращення
рівня обслуговування
пасажирів та гостей
регіону

3.

Реконструкція
залізньодорожньої станції в
м-ні Дора м. Яремче

20102020 роки

4.

Відновлення роботи рейкового
автобуса Львів – Ворохта

20102012

Укрзалізниця,
ДТГО
„Львівська
залізниця”

5.

Облаштування залізничних
переїздів по вул. Вершигори в
м-ні Ямна та по вул. Мічуріна
в м-ні Дора м. Яремче

20102014

ДТГО
„Львівська
залізниця”,
виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради

800,0

400,0

Влаштування камери
зберігання речей на залізно
дорожньому вокзалі в
м. Яремче

20102011

ДТГО
„Львівська
залізниця”

80,0

80,0

Покращення сервісу та
якості обслуговування
пасажирів

7.

Заміна рухомого складу на
залізно дорожніх шляхах

20102020

14500,0

14500,0

Покращення сервісу та
якості обслуговування
пасажирів

8.

Реконструкція дорожнього

2010-

48000,0

48000,0

Забезпечення безпеки

6.

Укрзалізниця,
ДТГО
„Львівська
залізниця”
Укрзалізниця,

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

400,0

Можливість автопідї’зду
для громадян, які
проживають у
мікрорайонах міста

полотна та його
електрифікація

2020

9.

Будівництво повітряної лінії
електропередач 10 кіловольт на
ділянці
Ямна – Микуличин

20102012

10.

Будівництво нової повітряної
лінії електропередач 10
кіловольт в смт. Ворохта на
ділянці з 6 км. по 10 км.

20102013

11.

Встановлення трьох
розвантажувальних
трансформаторів в місті
Яремче в районі вулиць
Франка, Вершигори, уч. Хижки
Заміна обладнання
трансформаторних підстанцій:
трансформаторів 5 шт.,
роз’єднувачів – 4 шт.

2010

ДТГО
„Львівська
залізниця”
ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ

залізно дорожнього руху
та безпеки життя
громадян

3200,0

3200,0

Покращення якості
електропостачання до
с. Микуличин

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ
ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ

1800,0

1800,0

Енергозабезпечення
віддалених участків смт.
Ворохта

240,4

240,4

Покращення якості
енергопостачання
в м-ні Ямна

2010

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ

180,4

180,4

Встановлення двох
розвантажувальних
трансформаторних підстанцій в
с. Микуличин, уч.
Полумийстий, Підліснів
Реконструкція електромереж
0,4-10 кВ в м. Яремче
загальною довжиною 16,22 км.

2010

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ

160,3

160,3

Забезпечення належного
рівня
електропостачання
населених пунктів
Яремчанщини
Покращення якості
енергопостачання в селі
Микуличин

2010

5,5

5,5

Покращення якості
енергопостачання в
м. Яремче

15.

Реконструкція електромереж
0,4-10 кВ в с. Яблуниця
загальною довжиною 3,9 км.

2010

1,3

1,3

Покращення якості
енергопостачання в
с. Яблуниця

16.

Заміна всіх діючих
трансформаторних підстанцій
на нові та більш потужні

2010 2020

8000,0

8000,0

Забезпечення належного
рівня
електропостачання
населених пунктів
Яремчанщини

17.

Будівництво нової лінії
електропередач
з cмт. Верховина до

20102012

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ
ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ
ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ,
інвестори,
забудівники
ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь

4200,0

4200,0

Належне
енергопостачання
селища Ворохта

12.

13.

14.

кий РЕМ

смт. Ворохта
18.

Кабелювання ліній
електромереж та встановлення
додаткових підстанцій згідно
перспективних планів
забудови

20102020

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ,
інвестори,
забудівники

19.

Вивчення питання щодо
користування земельними
ділянками ВАТ „Прикарпаття
обленерго”, на яких розміщуються
трансформаторні підстанції ,
потужні лінії електропередач (35,
110 кВт)

20102011

ВАТ
„Прикарпаття
обленерго”,
Яремчансь
кий РЕМ

20.

Реконструкція та капітальний
ремонт поштових відділень у
всіх населених пунктах
Яречанщини

20102020

УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція
УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ
№8

2100,0

2100,0

Покращення сервісу та
якості обслуговування
жителів та гостей міста

21.

Обладнання та відкриття в
с. Микуличин другого
поштового відділення
в новозбудованому
приміщенні будинку культури

20112014

УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8

100,0

100,0

Якісне та вчасне
обслуговування всіх
категорій громадян

22.

Забезпечення поштовими
ящиками баз відпочинку ,
закладів громадського
харчування, сфери послуг,
підприємств, установ,
організацій у всіх населених
пунктах Яремчанщини
Реконструкція та відновлення
роботи готелю при поштовому
відділенню у смт. Ворохта або
залучення інвестицій шляхом
його приватизації

Постійно

ІваноФранківська
дирекція
УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ
№8

5,0
Щорічно

5,0

1200,0

1200,0

Збільшення власних
надходжень ,
використання існуючої
матеріально – технічної
бази під інвестиційні
проекти

Впровадження послуг
кур’єрської пошти в м. Яремче

20102012

20,0

20,0

Експрес доставка
кореспонденції (експрес
пошта) і кур”єрська
доставка

23.

20122016

УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
потенційний

3500,0

3500,0

Збільшення надходжень
до бюджетів усіх рівнів

інвестор

24.

УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ

Покращення якості та
безпеки
електропостачання в
населених пунктах
регіону

Зменшення часових
витрат на відправлення
та отримання пошти,

«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8

25.

Телефонізація 12-ти
квартирного будинку в
смт. Ворохта

20102011

26.

Відкриття соціально державних аптек на базі
поштових відділень в кожному
населеному пункті

20102012

27.

Залучення інвестиційних
коштів шляхом продажу ІІ
поверху приміщення
поштового зв’язку та частини І
поверху в м. Яремче

20102012

28.

Запровадження роботи
пересувних відділень пошти
на території регіону

20102014

29.

Відновлення та встановлення
абонентських шаф в
багатоквартирних будинках в
м. Яремче та смт. Ворохта

20102014

30.

Ремонт та облаштування
поштового відділення
в смт. Ворохта

20102015

31.

Розширення існуючих вузлів
високошвидкісного доступу до
мережі Інтернет по технології
АDSL в м. Яремче. смт.
Ворохта та с. Микуличин

2010
-2011

УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8
УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8
УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8
УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ
№8,
Яремчанський
міськвиконком
УДППЗ
„Укрпошта”,
ІваноФранківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8
Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”

150,0

150,0

Забезпечення
мешканців будинку
телефонним зв’язком

320,0

320,0

Забезпечення розвитку
соціальної сфери села -

2300,0

2300,0

Збільшення власних
надходжень ,
використання існуючої
матеріально – технічної
бази під інвестиційні
проекти

420,0

420,0

Можливість організації
надання поштових послуг
на далеко віддалених
участках та дільницях у
населених пунктах
Яремчанської міської ради

15,0
щорічно

15,0

Покращення сервісу та
якості обслуговування
мешканців
багатоквартирних
будинків

650,0

650,0

Забезпечення належного
рівня поштового
обслуговування жителів
та гостей селища
Ворохта

610,0

610,0

Можливість доступу
абонентів до мережі
Інтернет по телефонній
лінії, при використанні
телефону та Інтернету
одночасно

32.

Будівництво нових вузлів
високошвидкісного доступу ло
мережі Інтернет по технології
АDSL в с. Поляниця, с. Дора,
с. Яблуниця, с. Ямна,
с. Татарів

2010

Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”

630,0

630,0

Запровадження мережі
Інтернет по телефонних
лініях
у всіх населених
пунктах Яремчанщини

33.

Збільшення точок
безпроводового доступу до
мережі Інтернет (по технології
Wi-Fi, послуга Радіоспот)

20102011

Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”

345,0

345,0

Телефонізація
важкодоступних
участків та дільниць в
населених пунктах
регіону

34.

Впровадження послуги
цифрового телебачення „U.ТV”
по технології ІрTV на всіх
вузлах широкосмугового
доступу до мережі Інтернет

2011

450,0

450,0

Покращення якості
зображення , доступ до
рейтингових
телеканалів

35.

Збільшення кількості базових
станцій мережі мобільного
зв’язку третього покоління
WCDMA 3G/HSDPA

20112020

Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”
Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”

4600,0

4600,0

36.

Розгортання мережі
високошвидкісного доступу до
мережі Інтернет по технології
FTTB (скловолокно в дім)

20122020

5200,0

5200,0

Підвищення ефективності
існуючих мережевих ресурсів
і розширення їх пропускної
спроможності . Технологія
HSDPA дозволяє істотно
скоротити поточні витрати
операторів і підвищити якість
послуг, що надаються
користувачам мобільного
зв'язку.
Впровадження новітньої
технології , по наданню
послуг широкосмугового
доступу в Інтернет з
підключенням каналів
телекомунікацій
безпосередньо в будинки та
квартири абонементів

37.

Будівництво базових станцій
мережі цифрового
стільникового радіозв’язку в
населених пунктах Татарів та
Ворохта
Введекння в експлуатацію
станції техобслуговування
автомобільного транспорту
в м. Яремче

20102020

ТзОВ
„Інтертелеком”

1200,0

1200,0

Покращення якості звязку
в населених пунктах
регіону

20102011

CПД Коцан
М.М.

420,0

420,0

Надання якісних послуг та
покращення сервісу для
обслуговання водіів
автотранспортних засобів

38.

Івано –
Франківська
філія ВАТ
„Укртелеком”,
ЦЕЗ № 7 Івано –
Франківської
філії ВАТ
„Укртелеком”

39.
40.

Відновлення роботи ательє по
пошиттю та ремонту одягу в
м. Яремче
Будівництво та відкриття
спеціалізованої хімчистки
одягу в м. Яремче

20112012

СПД
Мартинюк
Р.М.

5,0

5,0

Надання послуг з ремонту
та пошиття одягу в місті

20112020

Суб’єкети
господарюван
ня,
потенційний
інвестор

550,0

550,0

Можливість якісного
обслуговування громадян
та надання послуг з
чистки одягу

Створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу
№
п/
п
1

1.

2.

3.

4.

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

2

3

4

5

Створення нових робочих
місць шляхом організації
сприятливого інвестиційного
клімату та податкової
політики, зокрема в
туристичній та
деревообробній галузях.
Постійне та ефективне
проведення профорієнтаційної
роботи серед молоді з метою
орієнтації на робітничі
професії , які користуються
попитом на ринку праці
Проведення заходів, що
стосуються трудових відносин
на законних засадах:
своєчасна виплата заробітної
плати, своєчасна та повна
сплата податків та зборів,
передбачених законодавством
України
Сприяння розвитку
підприємництва в регіоні, в
т.ч. за рахунок надання
одноразової допомоги по
безробіттю для організації
підприємницької діяльності

5.

Зниження тривалості безробіття
шляхом залучення незайнятих
громадян до активних заходів
сприяння зайнятості, а саме
залучення до оплачуваних
громадських робіт, професійне
навчання, самозайнясть.

6.

Передбачити у бюджеті кошти
на розвиток і підтримку
малого та середнього
підприємництва не менше
0,5% загального фонду

2010-2020
роки,
постійно
2010-2020
роки,
постійно

2010-2020
роки

2010-2020
роки,
щорічно

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

11
Врегулювання
економічного
стимулювання малого
бізнесу

Міськвикон
ком, Міський
центр
зайнятості

Забезпечення регіону
працівниками
робітничих професій

Міський центр
зайнятості,
міськвикон
ком

Забезпечення
соціального захисту
працюючих громадян

Суб’єкти
підприємниць
кої діяльності,
контролюючі
служби

Міський центр
зайнятості

Очікувані
результати

300,0

Залучення незайнятих
громадян до малого
бізнесу, розвиток
власної справи та
підтримання ініціатив

300,0

2010-2020
роки,
щорічно

Міський центр
зайнятості

Сприяти залученню
незайнятого населення
до цивілізованих форм
малого бізнесу,
підприємництва та само
зайнятості

2010-20020
роки,
щорічно

Яремчанський
міськвикон
ком

Забезпечення
виконання заходів
Регіональної програми
підтримки
підприємництва

50.0

50.0

7.

8.

9.

Здійснювати допомогу СПД
регіону в розробленні бізнес
– планів та бізнес – ідей для
отримання фінансово –
кредитної підтримки , в т.ч.
пільгових кредитів через
Регіональний фонд підтримки
підприємництва у Івано –
Франківській області
Надавати рекомендації
суб’єктам підприємницької
діяльності на отримання
кредитів щодо реалізації
бізнес - проектів по
розширенню інфраструктури
закладів сфери туризму та
послуг
Допомога СПД у підготовці
пакетів документів та надання
відповідних рекомендацій у
представництво Державного
комітету України з питань
регуляторної політики та
підприємництва в Івано –
Франківській області для участі
у конкурсах на отримання
часткового відшкодування
відсоткових ставок за кредитами,
що надаються суб’єктам малого
та середнього бізнесу

2010-2020
роки,
постійно

2010-2020
роки,
постійно

2010-2020
роки,
постійно

Розвиток та підтримка
приватної ініціативи,
розширення сфер
існуючого бізнесу

Яремчанський
міськвикон
ком, Фонд
підтримки
підприєм
ництва міста
Яремче

Розширення діяльності
та спеціалізація
закладів сфери послуг
та туризму.
Реалізація нових бізнеспроектів та залучення
інвестиційних коштів

Яремчансь
кий
міськвикон
ком

Надання фінансово –
кредитної підтримки
суб’єктам
підприємницької
діяльності для
реалізації інвестиційноінноваційних проектів

Яремчанський
міськвикон
ком

Яремчанський

10.

11.

Випуск буклетів , брошур ,
листівок з рекламною
інформацією про діяльність
суб’єктів підприємницької
діяльності в різних галузях
економіки

Сприяти участі суб’єктами
малого та середнього
підприємництва у виставках,
презентаціях та ярмарках

2010-2020
роки,
постійно

2010-2020
роки,
постійно

міськвиконком,
Фонд підтримки
підприєм
ництва
м. Яремче ,
КНПП, суб’єкти
підприєм
ницької
діяльності

Яремчанський
міськвикон
ком, селищна
та сільські
ради ,
суб’єкти
підприємниць
кої діяльності

70,0

100,0

70,0

100,0

Розширення
партнерських та ділових
відносин, збільшення
надходжень до місцевих
бюджетів, залучення
інвестиційних коштів

Популяризація
Яречанського регіону та
товарів, робіт і послуг.
Налагодження нових
партнерських та
ділових відносин

12.

13.

14.

Надання дотацій роботодавцям на
повне або часткове покриття
витрат на заробітну плату осіб,
працевлаштованих службою
зайнятості

Надання одноразової виплати
допомоги по безробіттю для
організації підприємницької
діяльності
Забезпечення виконання ЗУ
„Про дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності” та „Про засади
державної регуляторної
політики у сфері
господарської діяльності”

2010-2020
роки,
щорічно

Міський центр
зайнятості

2010-2020
роки,
щорічно

Міський центр
зайнятості

Постійно

Виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради,
селищна та
сільські ради,
суб’єкти
підприємниць
кої діяльності

1000.0

250,0

1000,0

250,0

Легалізація зайнятості
громадян , дотримання
основних норм чинного
законодавства
Підтримка та розвиток
приватної ініціативи ,
започаткування власної
справи безробітними
Спрощення процедур
започаткування та
ведення бізнесу.
Відкритість та дієвість
органів місцевого
самоврядування та
виконавчих органів.

Культура та мистецтво
№
п/п
1

1.

2.

3.

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

2

3

4

5

2012-2020

Суб’єкти
підприємницької
діяльності,
інвестори

2011-2015

Відділ культури
міськвиконкому,
Поляницька
сільська рада,
терто
ріальна громада
села

Відкриття теле- та аудіостудій в м. Яремче
Створення та відкриття
муніципального
Гуцульського театру
в селі Поляниця.
Придбання костюмів та
музичних інструментів
Відкриття музеїв, в тому
числі:
- літературного
- екології та
етнографії
- старовини
- історії УПА
- під відкритим небом

4.

Створення:
-картинної галереї
-художньої майстерні
-художньо-літературної
студії
-художнього салону

5.

Проведення виставок, ярмарків,
фестивалів, оглядів та конкурсів,
в тому числі:
-Новорічні зустрічі в
м. Яремче
- Всеукраїнський фестиваль
«Різдво на Гуцульщині»
- Міжнародний фестиваль
дитячої та юнацької творчості
«Зробимо світ кращим»
- Всеукраїнський фестиваль
стрілецької та повстанської пісні

Реконструкція системи

2010-2020

2010-2020

Постійно,
Щорічно

Відділ культури
міськвиконкому,
селищна та
сільські ради,
суб’єкти
господарювання
регіону,
підприємства,
установи,
організації
Відділ культури
міськвиконкому,
селищна та
сільські ради,
суб’єкти
господарювання
регіону,
підприємства,
установи,
організації

Відділ культури
міськвиконком
му, селищна та
сільські ради,
суб’єкти
господарювання
регіону

ОДА,

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

Очікувані
результати

8

9

10

11

1000.0

620.0

300.0

800.0

300.0

200.0

1100.0

200.0

200.0

300.0

100.0

200.0

50.0

1000.0

Забезпечення
відкриття медійного
простору та
розширення
інформаційного
простору

320,0

Організація дозвілля
жителів та гостей
міста,
популяризація краю

300.0

Збереження та
популяризація
місцевих звичаїв,
традицій. надбань

500.0

Розвиток
мистецької та
художньої справи

150.0

Посилення творчо –
ділових та
туристичних
контактів, розвиток
співробітництва в
галузі культури з
іншими регіонами
країни та
закордоном

Збереження,

Житлово – комунальна інфраструктура
№
п/
п
1

1.

2.

3.

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

6.

Всього,
тис.грн.

Місь
кий

6
14000,0

7
13507,0

8
300,0

1500,0

1500,0

1000,0

1000,0

1000.0

35000,0

5000,0

6000,0

Покращення технічного
стану доріг та мостів

10000,0

3000.0

2000,0

1600,0

800,0

600,0

200,0

Забезпечення надійності
берегоукріплення річки
Прут та її приток,
потічків .
Попередження
надзвичайних ситуацій в
регіоні.
Забезпечення чистого
довкілля та привабливого
іміджу Яремчанщини

400,0

200,0

100,0

100,0

4
ОДА, міськви
конком, ВУВКГ

Будівництво нових та
реконструкція діючих мереж
водопостачання та
водовідведення в м.Яремче
(с.Дора), смт.Ворохта,
с. Татарів
Реконструкція доріг та мостів
місцевого значення

2009-2015

Міськвиконком,
селищна та
сільська ради

6000,0

2010-2020

46000,0

Гідротехнічні заходи
( берегоукріплення ,
протизсувні заходи)

2010-2020

Запровадження роздільного
збирання ТПВ в усіх
населених пунктах
регіону

2010-2014

Міськви
конком, селищна
та сільські ради
Міськви
конком, МКП ,
відділ з НС,
кошти
підприємств,
установ,
організацій
Міськвикон
ком, КП
„Благоустрій”,
селищна та
сільські ради
Міськвикон
ком, КП
„Благоустрій”,
селищна та
сільські ради,
підприємства,
установи,
організації

2010-2011

Селищ
ний
(сільські)
9

Облас
ний

3
2010-2013

Створення приймальних
пунктів вторсировини
в населених пунктах
регіону

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний

2
Спорудження нових очисних
споруд в м.Яремче
продуктивністю 4000м.3 на
добу

4.

5.

Виконавці

Очікувані
результати

5
27807,0

20000,0

5000,0

Інші
10

11
Покращення екологічного
стану на території міської
ради. Збільшення
потужностей очисних
споруд.
Забезпечення споживачів
якісним водопостачанням

Забезпечення чистого
довкілля та привабливого
іміджу міста

7.

Завершення реконструкції
населених пунктів
Яремчанської міської ради :
- благоустрій територій
- реставрація та
реконструкція житлових
будинків
Будівництво нових мереж
освітлення вулиць

2010-2020

Міськвикон
ком, селищна та
сільські ради

2010-2014

Реалізація програми “Дахи”

2010-2013

Будівництво житлових
будинків

2010-2020

Міськвикон
ком, міське
комунальне
підприємство,
селищна та
сільські ради
Міськвикон
ком, міське
комунальне
підприємство,
селищна рада
Потенційний
інвестор

Створення об’єднань
співвласників
багатоквартирних
будинків
Делегувати управління
підприємствами
житлово-комунального
господарства
недержавним
суб’єктам
господарської
діяльності шляхом
передачі їх в оренду ,
концесію чи
управління
Заміна застарілого житлового
фонду в центральній
частині міста

2010-2011

2010-2020

Міськвиконком,
потенційні
інвестори

85000,0

85000,0

Спорудження вітрової та
гідроелектростанцій

2010-2020

Міськвикон
ком, потенційні
інвестори

33000,0

33000,0

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2010-2020

15000,0

4000,0

6000,0

5000,0

Забезпечення належного
рівня благоустрою
території та стану
будинків

8000,0

4000,0

2000,0

2000,0

Покращення безпеки
життя громадян та
благоустрою населених
пунктів

1300,0

500,0

300,0

500,0

Забезпечення належного
покриття будинків

500,0
млн.грн.

Забезпечення населення
комфортними та якісними
умовами проживання
Створення конкурентних
засад на ринку житловокомунальних послуг

500,0
млн.грн.

Міськвикон
ком, міське
комунальне
підприємство
Міськвикон
ком, господарю
ючі суб’єкти,
інвестори

Створення конкурентних
засад на ринку житловокомунальних послуг

Будівництво нових
житлових будинків для
поселення громадян, які
проживають у будинках
застарілого житлового
фонду
Забезпечення
альтернативними
джерелами енергії жителі
регіону та підприємств,

15.

Будівництво магістрального
газопроводу до всіх
населених пунктів та
газифікація їх не
менше 50% участків

16.

Модернізація водозабірних
споруд та самоплинного
водогону на р. Жонка в
м. Яремче

17.

Створити відповідну
матеріально-технічну базу для
швидкого реагування та
оперативної ліквідації аварій
на водопровідноканалізаційних мережах.

18.

Створення зон відпочинку для
жителів та гостей міста у всіх
населених пунктах Яремчанської
міської ради

19.

Відновлення мостових
споруд , підпірних стінок на
дорозі загальнодержавного
значення по території
Яремчанської міської ради

2010-2013

УКБ ОДА,
Міськвикон
ком, селищна та
сільські ради ,
громадські
кооперативи

2011-2013

ВУВКГ,
Карпатський
НПП

Щорічно

Міськвикон
ком,
ВУВКГ

2010-2020

2010-2020

20.

Проектування, будівництво
мостів в районі сувенірних
ринків міста Яремче

2010-2020

21.

Виготовлення проекту та
відновлення моста в м-ні Дора
м. Яремче

2010-2020

22.

Будівництво чотирьох мостів в
с. Микуличин по вул.
Грушевського на дорозі
загальнодержавного значення

2010-2016

23.

Створення Асоціації твердих
побутових відходів
Надвірнянського округу

2010-2020

11000,0

1000.0

2000,0

300,0

200,0

2000,0

6000,0

400,0

300,0

100,0

100,0

1000,0

установ, організацій
Покращення екологічної
ситуації в регіоні,
економія енергоресурсів

Покращення екологічного
стану на території міської
ради. Збільшення
потужностей очисних
споруд.
Покращення якості
обслуговування
споживачів
та технічного стану
водопровідних мереж

Міськвиконком,
селищна та сільські
ради,
приватні підприємці
регіону

200,0
щорічно

Служба
автомобіль
них доріг в Івано
– Фран
ківській області

Щорічно
1.2 млн.грн.

0.7
млн.грн.

90.0
млн.грн.

90.0
млн.грн.

Організація належного
проїзду через річку Прут в
місті Яремче , забезпечення
безпеки дорожнього руху

82,5
млн.грн.

82,5
млн.грн.

Забезпечення належного
проїзду до всіх участків та
дільниць м-ну Дора

36,4
млн.грн.

Попередження можливих
підтоплень земельних ділянок
та їх раціональне використання,
забезпечення належної безпеки
дорожнього руху

Служба автомобіль
них доріг в Івано –
Фран
ківській області
Служба автомобіль
них доріг в Івано –
Фран ківській
області
Служба автомобіль
них доріг в Івано –
Фран
ківській області
Яремчансмький
міськвиконком,
селищна та сільські
ради, комунальні
підприємства
регіону

36,4
млн.грн.

220,0

50,0

70,0

80,0

Можливість відпочинку в
зелених зонах , організація
дозвілля громадян та
активного відпочинку

Покращення під’їзду до
всіх населених пунктів
міської ради та
благоустрій територій

0.5
млн.грн.

60,0

160,0

Підвищення рівня санітарної
очистки населених пунктів

Промисловість та виробнича діяльність
№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

1

2

3

4

5

1.

Впровадження нових
технологій та інноваційних
процесів на промислових
підприємствах регіону

2.

Відкриття міні – заводу та
пунктів прийому по заготівлі
та переробці грибів,
дикоростучих плодів та ягід
на території ради

2010-2020,
щорічно

Промислові
підприємства
регіону ,
потенційні
інвестори

200,0

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний

Облас
ний

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

6

7

8

9

10

200,0

2012-2020

Потенційні
інвестори,
селищна та
сільські ради

3.

Налагодження виробництва
паливних брикетів з відходів
деревини

2010-2020

Потенційні
інвестори

500,0

4.

Будівництво лісовозних доріг
із рекреаційними пунктами із
розрахунку 2-3 км в рік

2010-2020,
щорічно

ЛПК
«Галичиналіс»

1000.0

5.

Реконструкція лісопильнодеревообробного
виробництва із виготовлення
готової продукції (товарна
продукція орієнтовно
15 млн.грн. в рік)

2011-2020

ЛПК
«Галичиналіс»

2000.0

2000.0

6.

Розвиток соціального і
туристичного бізнесу на
території виділеної в
довгострокове користування

2010-2020,
щорічно

ЛПК
«Галичиналіс»

500,0

500,0

4800,0

4800,0

500,0

1000.0

Очікувані
результати
11
Впровадження
енергозберігаючих
технологій
інноваційного рівня ,
нових принципів
проектування та
прогресивних
технологій на
виробництві

Раціональне
використання
природних ресурсів,
збільшення
надходжень до
міського бюджету

Покращення
екологічної ситуації
в регіоні, економія
природних ресурсів
Відновлення
лісових
транспортних
шляхів та їх
благоустрій
Забезпечення
громадян
ближнього та
дальнього
зарубіжжя товарами
народного
споживання
Збереження та
відновлення
природних та
трудових ресурсів

7.

8.

Будівництво та відкриття
меблевої фабрики

Переробка місцевої
сировинної бази,
дикоростучих плодів , ягід,
грибів, освоєння джерел
мінеральних вод

2014-2020

Постійно

Потенційний
інвестор ,
суб’єкти
підприємниц
ької
діяльності ,
селищна та
сільські ради
КНПП, ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
селищна та
сільські ради,
Суб’єкти
підприємниць
кої діяльності

7200,0

1500,0

7200,0

1500,0

Переробка та
утилізація
вторинної сировини
лісової
промисловості
Відкриття цехів по
переробці грибів,
дикоростучих
плодів та ягід,
випуску
мінеральних вод

Інвестиційно – інноваційний розвиток
№
п/п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний

Облас
ний

Міський

Селищний
(сільські)

Інші
10

Очікувані
результати

1
1.

2
Виготовлення проектів
землеустрою населених
пунктів міської ради та їх
меж

3
2010-2020

4
Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради

5
4500,0

6

7
2200,0

8
900,0

9
1400,0

11
Виконання норм
Земельного кодексу
та ЗУ „Про
землеустрій”

2.

Розмежування земель
державної та комунальної
власності

2015-2020

Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради

2400,0

1600,0

500,0

100,0

200,0

3.

Розробити та затвердити
місцеві Правила забудови у
всіх населених пунктах
Яремчанщини

2010-2014

Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради,
потенційні
інвестори

1150,0

250,0

800,0

4.

Проведення коригування
генеральних планів
населених пунктів
Яремчанщини

2010-2020
Постійно

Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради

750,0

400,0

350,0

5.

Розробити проект детального
планування центральної частини
всіх населених пунктів міської
ради , із врахуванням зон
відпочинку та місць для
паркування автотранспорту

2013-2020

1200,0

200,0

700,0

300,0

Забезпечення
належного розвитку
інфраструктури в
населених пунктах
та місті Яремче

6.

Розробити на основі
Генеральних планів населених
пунктів схеми перспективного
інженерного забезпечення
централізованого
водопостачання і водовідведення
, електропостачання,
телефонізації, телебачення і
газопостачання

2012-2020,
щорічно

Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради,
потенційні
інвестори
Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради,
СПД регіону,
потенційні
інвестори

5600,0

1900,0

2600,0

1100,0

Покращення
екологічного стану
територій ради та
добробуту життя
громадян

Виконання норм
Земельного кодексу
та ЗУ „Про
землеустрій”
100,0

Виконання вимог ЗУ
„Про планування,
забудову територій”.
Спрощення процедури
оформлення
документації на
початок будівництва в
населених пунктах

Виконання вимог
ЗУ „Про
планування,
забудову
територій”

7.

Реконструкція кінотеатру та
будівництво торгорозважального комплексу з
добудовою
багатоквартирного будинку
покращеного планування в
м. Яремче

8.

Будівництво тренажерних
залів, міського басейну
в м. Яремче

9.

Впровадження
альтернативних видів
енергопостачання на
території регіону

10.

11.

12.

Будівництво нових корпусів
лікувально – оздоровчого
комплексу„Петрос” в
с. Татарів з відповідною
інфраструктурою для
обслуговування
відпочиваючих

Капітальний ремонт
залізничного вокзалу
в с. Татарів
Забудова центральної
частини міста

2010-2013

ТзОВ
„Яремчанська
Регіональна
Торгівельна
компанія”

14000.0

14000.0

Потенційний
інвестор

6000.0

6000.0

2010-2020

Потенційні
інвестори

8000.0

8000.0

2010-2013

Виробничоторгове
об’єднання
„Мекасор”,
Татарівська
сільська рада

33100,0

33100,0

2010-2013

ДТГО
„Львівська
залізниця”

1000.0

2010-2013

ТзОВ
„Карпатський
інвестиційний

альянс”,
потенційні
інвестори

25000,0

1000.0

25000,0

Створення індустрії
розваг з метою
покращення якості
туристичного
продукту

Створення індустрії
розваг з метою
покращення якості
туристичного
продукту
Економія витрат на
оплату
електроенергії,
забезпечення
Розширення та
розбудова оздоровчолікувального закладу
для дітей та дорослих,
будівництво нових
корпусів.
Надання оздоровчому
комплексу статусу
лікувального закладу.
Облаштування
волейбольно –
баскетбольної та
футбольної плащадок ,
пляжу, фонтану,
набережної.
Будівництво
водозабору та
басейну.
Покращення надання
якості залізничних
послуг та
обслуговування
пасажирів

Будівництво –
житлово - готел
ьного комплексу з
відповідною
інфраструктурою

13.

Залучення коштів, відомств,
підприємств, організацій в
реконструкцію підвідомчих їм
спортивних баз, оздоровчих та
спортивно – лікувальних
закладів

14.

Резервування вільних
земельних ділянок не
покритих лісом площ КНПП,
Ворохтянського та
Делятинського
держлісгоспів для
реалізації інвестиційно –
привабливих проектів
міською радою,
підприємствами установами

15.

Забезпечення рекламної
компанії інвестиційно –
інноваційної привабливості
регіону:
-публікації в різномісних
виданнях;
-участь у виставках
і ярмарках;
-випуск рекламної продукції
регіону

16.

17.

18.

Сприяння громадським
організаціям у підготовці та
реалізації інвестиційно –
інноваційних проектів на
території ради

Розширення туристично –
рекреаційними закладами
переліку послуг: проведення
екскурсій , відкриття нових
прокатних пунктів,
розширення екскурсійних
послуг, впровадження
атракційних розваг
Реконструкція санаторно –
оздоровчого комплексу
„Прикарпаття”

Забезпечення належного
рівня благоустрою
території, зовнішнього
вигляду будівель.
Підвищення іміджу
Яремчанського регіону

Щорічно

Відомства,
підприємства,
установи.
організації

2010-2020

Яремчанська
міська рада,
Селищна та
сільські ради

Створення іміджу
регіону, як
інвестиційно
привабливого

Щорічно

Виконав
чий комітет
Яремчанської
міської ради,
СПД регіону

Поширення
інформації на ринок
України та
зарубіжжя про
Яремчанський
регіон

Постійно

Виконав
чий комітет
Яремчанської
міської ради,
Фонд підтримки
підприєм
ництва м.
Яремче, селищна
та сільські ради,
потенційні
інвестори

Залучення
громадськості до
розвитку
території та
вкладення
інвестийних
ресурсів в
економіку
регіону

2010-2020,
щорічно

СПД регіону,
КНПП,
потенційні
інвестори

500,0

Покращення якості
обслуговування
відпочиваючих та
збільшення
кількості
відпочиваючих

2010-2012

Національ
ний банк
України

52 000,0

Покращення якості
надання туристично
– оздоровчих послуг

1000,0

100,0

500,0

52000,0

1000,0

-

-

-

-

-

-

100,

19.

Будівництво Будинку
культури
с. Микуличин

20.

Будівництво спортивного
комплексу з плавальним
басейном, спортивними та
тренажерними залами, льодовою
ареною та кінозалом на території
Яремчанської міської ради

21.

22.

Реконструкція з добудовою
дитячої школи мистецтв в м.
Яремче
Добудова Будинку культури
м. Яремче із влаштуванням
дискотечного залу

23.

Будівництво сучасної
Центрально міської
бібліотеки

24.

Будівництво центральної
системи каналізації з
прокладанням головного
колектора уздовж головної
вулиці та розширення очисних
споруд нижче забудови села
Поляниця з підключенням до
них центру села та житлової
забудови

25.

Будівництво амбулаторії в
селі Поляниця

2010-2011

2010-2020

2012-2020

2010-2020

Сільська рада
с. Микуличин,
потенційний
інвестор

Суб’єкти
підприєм
ницької
діяльності ,
інвестори
Міськвикон
ком,
Яремчанська
ДШМ,
інвестиційні
кошти
ОДА,
міськвикон
ком, відділ
культури
міськвиконком
у інвестиційні
кошти

2014-2020

ОДА, міськвикон
ком, відділ
культури
міськвиконкому,
інвестиційні
кошти

2012-2020

Поляницька
сільська рада,
територіаль
на громада,
ТзОВ
„Скорзонера”

2015-2020

Обласне
управління
охорони
здоров’я,
Поляницька
сільська рада

5000,0

-

-

-

50000.0

8000.0

3000.0

2000.0

1000.0

9200.0

4000.0

2000.0

1000.0

6000.0

2000.0

2000.0

5000,0

Розвиток мережі
закладів культури,
організація роботи
різноманітних гуртків,
відкриття бібліотеки,
пошти та інших
закладів соціальної
сфери

50000.0

Організація дозвілля
та покращення
фізичного стану
здоров’я громадян та
гостей міста

2000.0

2200.0

1000.0

22000,0

2000,0

15000,0

6000,0

3000,0

3000,0

Створення ефективної
системи навчання і
виховання, формування
фахового
інтелектуального
потенціалу учнів

Розвиток та
популяризація
народного
аматорського
мистецтва

1000.0

Включення до Центру
кооперативної
каталогізації бібліотек
України, впровадження
електронної служби
доставки документів та
розширення власних
інформаційних
електронних ресурсів

5000,0

Покращення
екологічного стану
території сільської ради
та зменшення забруднень
навколишнього
природного середовища

Надання якісних
медичних послуг
населенню та
відпочиваючим

26.

Виготовлення проекту та
будівництво об”їзної дороги
в місті Яремче (тунелі,
віадук)

27.

Реконструкція з добудовою
Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3

28.

Будівництво Татарівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. з
облаштуванням двох мініплощадок для волейболу та
футболу

29.

Реконструкція та
будівництво канатно –
крісельної дороги , лижного
стадіону , біатлонних трас,
будівництво бобслейної та
санної траси в смт. Ворохта
ур. „Пятихатки”
ДОК НСБ „Україна”

30.

Реконструкція НСБ
„Авангард” та створення
належної інфраструктури
послуг для підготовки
спортсменів та відпочинку

2010-2020

УКБ ОДА ,
Служба
Автомобіль
них доріг в Івано
– Франківській
області,
міськвикон
ком

2011-2015

УКБ ОДА ,
міськвикон
ком

2010-2016

УКБ ОДА ,
Татарівська
сільська рада,
міськвикон
ком

2011-2015

СТ „Колос”
АПК України,
НСБ
„Україна”,
Ворохтянсь
ка селищна
рада, інвестор

3 мільярди
500 млн.
грн.

3.0
мільярди

9000,0

6000,0

9000,0

9400,0

6000,

6600,0

500.0 млн.
грн.

Розвантаження
центральної частини
міста, забезпечення
належної безпеки
дорожнього руху

3000,0

Забезпечення
належного
навчально –
виховного процесу,
добудова школи на
250 місць

1500,0

Забезпечення
належного
навчально –
виховного процесу в
с. Татарів

1500,0

2800,0

Рада профспілок
Івано –
Франківської
області,

2010-2012

ТзОВ „Захід
ЛТД”, майновий
комплекс НСБ
„Авангард”,
Ворохтянсь
ка селищна рада,
Потенційний
інвестор

12980,0

12980,0

Збільшення кількості
відпочиваючих в смт.
Ворохта та
надходжень до
бюджетів всіх рівнів,.
Організація
спортивного дозвілля
молоді, підтримання в
належному фізичного
стану здоров’я
Підвищення рівня
підготовки
спортсменів до участі
в державних та
міжнародних
змаганнях, олімпіадах,
покращення якості
умов відпочинку
спортсменів та
туристів, розширення
туристичної діяльності
регіону

31.

32.

33.

34.

35.

Будівництво спортивно –
розважального центру в
м. Яремче
- вул. Свободи
(в районі Яремчанського
РЕМу)
- вул. Курортна (в районі
церкви ДПІ м. Яремче)

Будівництво канатно –
крісельної дороги та лижних
трас в урочищі Кам’янка
( г. Щивка) м. Яремче

Будівництво канатно –
крісельної дороги та лижних
трас в урочищі Боярський
(північна сторона
г. Маковиця) м. Яремче

Вивчення питання щодо
можливості виготовлення
проекту землеустрою масиву
Толока в м. Яремче для
житлової забудови з
об’єктами громадського та
рекреаційного призначення

Реалізація та впровадження
проекту „Канатний парк”

2011-2016

2013-2018

Яремчанська
міська рада ,
Потенційний
інвестор

Потенційний
інвестор

1 мільярд
500 млн.
грн.

1 мільярд
500 млн.
грн.

Організація дозвілля
громадян та
відпочиваючих ,
збільшення
надходжень до
бюджету,
покращення іміджу
туристичного міста

Збільшення
кількості
відпочиваючих в
м. Яремче та
надходжень до
бюджету

2 мільярди
300
млн. грн.

Організація дозвілля
громадян та
відпочиваючих ,
збільшення
надходжень до
бюджету,
покращення іміджу
туристичного міста

2015-2020

Потенційний
інвестор

2012-2020

Відділ
архітектури
та
містобудуван
ня МВК,
Відділ
земельних
ресурсів
МВК, відділ
держкомзему
в м. Яремче

Раціональне та
функціональне
використання
земель ділянок
міста Яремче

Youthto VSI
(Республіка
Литва)

Організація дозвілля
та активного
відпочинку в м.
Яремче ( район
водоспаду
„Пробій”)

2010-2011

1500,0

1500,0

36.

37.

Відновлення пішохідного
моста через річку Прут в
м. Яремче з відповідною
оглядовою площадкою та
закладами громадського
харчування

Розвиток гірськолижного та
лікувально – оздоровчого
комплексу „Буковель”

2010-2016

2010-2015,
щорічно

Потенційний
інвестор

ТзОВ
„Скорзонера”,
с. Поляниця

5500,0

100000,0

5500,0

-

-

-

100000,0

6 мільярдів
200 млн.
грн.

6
мільярдів
200 млн.
грн.

Ознайомлення із
ландшафтами річки
Прут, можливість
активного
відпочинку для
жителів та гостей
міста.
Забезпечення
безпеки життя
громадян
Створення індустрії
розваг на території с.
Поляниця ,
благоустрій території
ГК „Буковель”,
будівництво нових
гірськолижних витягів
та відкриття
лікувально –
оздоровчого
комплексу
Створення
туристичної
привабливості регіону,
збільшення кількості
відпочиваючих,
розвантаження
автодороги
загальнодержавного
значення

38.

Будівництво автодороги
Яремче – Бистриця

2010-2020

ТзОВ
„Скорзонера”

39..

Будівництво канатно –
крісельної дороги Яремче –
Синячка – Щивка
на площі 200 га

2010-2020

ТзОВ
„Скорзонера”

2 мільярди
700
млн.грн.

2 мільярди
700 млн.

Організація дозвілля
для відпочиваючих
та гостей міста

40.

Будівництво фунікулеру
„Камінь – Довбуша Буковель”

2010-2020

ТзОВ
„Скорзонера”

10
мільярдів
350
млн.грн.

10
мільярдів
350
млн.грн.

Організація дозвілля
та належного
відпочинку в регіоні ,

41.

Будівництво готелю із
рекреаційно – презентацій
ним центром в м. Яремче
(район відпочинкового
закладу „Едельвейс”)

2010-2020

ТзОВ
„Скорзонера”

150.0
млн.грн.

150.0
млн.грн.

Залучення
інвестиційних
ресурсів, збільшення
кількості
відпочиваючих та
гостей міста,
збільшення дохідної
частини бюджету

42.

Будівництво готелю із

2010-2020

ТзОВ

2 мільярди

2 мільярди

Покращення якості

закладами громадського
харчування та сфери послуг
в м. Яремче
(район ДОТ „Зіронька” та
„Камінь Довбуша”)

„Скорзонера”

400
млн.грн.

400
млн.грн.

43.

Проведення робіт по
будівництву аквапарку
в м. Яремче

2010-2014

ТзОВ „Рідний
край”

120000,0

120000,0

44.

Облаштування центрального
в’їзду на території закладів
„ТзОВ „Рідний край”
спільно з закладами, які
розташовані поряд

2010-2011

1500,0

1500,0

45.

Сприяння суб’єтам
господарювання та
інвесторам у відкритті гольф
та боулінг клубів , тенісних
кортів, площадок для
літнього та зимового катання
на території всіх населених
пунктів міської ради

Постійно

45000,0

45000,0

46.

Будівництво нового корпусу
медично- реабілітаційного
центру МВС України
„Кремінці” в с. Татарів

2010-2015

47.

Будівництво нової котельні,
заміна внутрішніх та зовнішніх
мереж опалення,
вдосконалення матеріально –
технічної бази в
медично- реабілітаційному
центрі МВС України „Кремінці”
в с. Татарів

2010

ТзОВ „Рідний
край”,
заклади
відпочинку та
громадського
харчування
Яремчанська
міська рада,
селищна та
сільські ради,
потенційні
інвестори,
суб’єкти
господарюван
ня регіону
Медичнореабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”
Медичнореабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”

48.

Відкриття водолікарні та
басейну на базі колишнього
прального корпусу МРЦ
МВС України „Кремінці” в
с. Татарів

2011-2015

49.

Реконструкція водозабірника,

2011-2015

Медичнореабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”
Медично-

надання туристично
- оздоровчих
послуг, збільшення
кількості
відпочиваючих та
гостей міста
Створення індустрії
розваг, з метою
покращення якості
туристичного
продукту
Благоустрій
прилеглої території
та покращення
під’їзду до діючих
закладів
Створення індустрії
розваг на території
населених пунктів,
збільшення
кількості
відпочиваючих,
організація
дозвілля

15000,0

15000,0

Реабілітація хворих
та профілактика,
щорічне
оздоровлення по
путівках

1000,0

1000,0

Енергозбереження
та економія коштів
на опалення центру

9200,0

9200,0

Можливість
оздоровлення більш
широкого кола
відвідувачів та
реабілітації хворих

1800,0

1800,0

Покращення якості

системи водоочистки
МРЦ МВС України
„Кремінці” в
с. Татарів

реабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”
Медичнореабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”,
інвестиційні
кошти
Потенційний
інвестор

води та
водопостачання
реабілітаційного
центру

50.

Будівництво міні –
гідроелектростанції для
потреб МРЦ МВС України
„Кремінці” в
с. Татарів

2012-2020

51.

Будівництво міні – витягів
для гірськолижних спусків на
участку Вентерівка в
с. Татарів

2011-2020

52.

Благоустрій території МРЦ
МВС України „Кремінці”,
облаштування штучно
створеної водойми,
організація катання на
катамаранах , човнах та інше
Облаштування парковки,
літніх майданчиків , санних
спусків в с. Татарів в районі
території санаторію МРЦ
МВС України „Кремінці”
Реконструкція корпусів
колишнього санаторію
„Прикарпатський”
під навчально – виробничий
центр фітотерапії та
влаштування відпочинкової
зони в прибережній смузі
річки Прут по вул. Куротна в
м. Яремче

2011-2013

2010-2015

Міністерство
охорони
здоров’я,
Державний
вищий
навчальний
заклад „Івано –
Франківський
національний
медичний
університет”

23500.0

Реалізація інвестиційного

2012-2020

Микуличинсь

2800,0

53.

54.

55.

2012-2016

Медичнореабілітацій
ний центр
МВС
України
„Кремінці”
Татарівська
сільська рада,
Потенційні
інвестори

6650,0

120,0

2000,0

4650,0

Розвиток
гірськолижних
видів спорту ,
збільшення
кількості
відпочиваючих в
селі Татарів на
надходжень до
бюджету
Організація
належного
відпочинку та
дозвілля для
відпочиваючих

120,0

1000,0

14000,0

Забезпечення
безперебійного
енергопостачання
та економія коштів
на оплату за
споживання
електроенергії

1000,0

Організація дозвілля
та відпочинку в
населеному пункті

9500,0

Оздоровлення та
організація
навчального
процесу на базі
центру, можливість
активного
відпочинку

2800,0

Відродження

проекту „Полонина - Рокита”
на території г. Рокита в с.
Микуличин

56.

Капітальний ремонт
спеціалізованого
(спеціального) санаторію
„Гірське повітря” в смт.
Ворохта

2010-2015

57.

Будівництво в місті Яремче
приміщень установ
державного казначейства та
державної податкової
інспекції

2010-2020

58.

Будівництво на території
комплексу спортивно –
оздоровчогого комплексу
„Смерічка” в с. Микуличин
„Міжнародного центру
зустрічей студентської
молоді України і Польщі”
Будівництво доступного
житла для спеціалістів
соціально – культурної сфери
та незахищених верств
населення

Реконструкція діючих,
будівництво нових,
розширення спектру послуг
санаторно – курортними та
дитячими лікувальними
закладами регіону

59.

60.

ка сільська
рада,
територіальна
громада,
потенційний
інвестор
Міністерство
охорони
здоровя
України,
Санаторій
„Гірське
повітря”

полонинського
господарства на
території села,
відкриття міні – цеху з
переробки молочних
продуктів
Преведення ремонту
лікувальних корпусів
№ 1,2, очисних споруд
та інших
господарських споруд,
благоустрій прилеглої
території
Належне
обслуговування
громадян, юридичних
та фізичних осіб.

16838,0

16838,0

Державне
казначейство
України,
Державна
податкова
інспекція

12500,0

12500,0

2011-2014

Спільна
власність
Прикарпатсь
кого і
Варшавського
університетів
(Польща)

2650,0

2011-2020

Виконавчі
комітети
міської,
селищної та
сільських рад

4200,0

2100,0

1100,0

2010-2020

Санаторії
„Сніжинка”,
„Прикарпатсь
кий”, „Гірське
повітря”, МРЦ
„Кремінці”,
„Смерічка”,
„Яремче”, СОК
„Смерічка”,
„Едельвейс”,
ЛОК „Гірський”,
„Заросляк”,
„Україна”,
„Авангард”,
„Прут”,
„Карпати”

92600,0

47200,0

14500,0

600,0

200,0

2650,0

Співпраця та обмін
досвіду територіаль
них громад України та
Польщі , організація
навчання та
відпочинку для
студентської молоді

200,0

Забезпечення
належний умов праці
та відпочинку для
спеціалістів, професії
яких необхідні для
регіну, та
незахищених верств
населення

30900,0

Надання якісних
лікувально –
оздоровчих послуг,
організація
відпочинку для
дітей та дорослих

Розвиток лісового господарства та рекреації
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконан
ня, рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

Очікувані
результати

1

2

3

4

5

1.

Розробка проекту
рекреаційного облаштування
територій

20102011

10,0

10,0

Покращення
благоустрою територій
ДП „Делятинське лісове
господарство”,
раціональне
використання земель ,
охорона флори та фауни

2.

Підготовка проекту, відкриття
та облаштування туристичної і
мисливської стежки

20102012

15,0

15,0

Збільшення кількості
відпочиваючих та
гостей міста, організація
дозвілля громадян

3.

Організація еко- турів та
мисливських турів

Постійно

20,0

20,0

Створення туристичної
привабливості регіону,
організація дозвілля для
жителів та гостей міста

4.

Будівництво доріг і мостів на
території держлісгоспів (по
лініях велосипедних, мото –
кінних маршрутів)

20102020

100,0
щорічно

100,0

Благоустрій територій
лісового господарства,
належна експлуатація
лісових доріг

5.

Відкриття торгівельного
закладу по реалізації
декоративного посадкового
матеріалу

20102011

ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
КНПП
ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
„Ворохтянське
лісове
господарство”
ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
„Ворохтянське
лісове
господарство”
ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
„Ворохтянське
лісове
господарство”
ДП
„Делятинське
лісове
господарство”

10,0

10,0

6.

Будівництво історико –
екологічного центру в урочищі
Поляниця села Микуличин

20102014

500,0

500,0

Можливість організації
підприємствами ,
установами,
організаціями
благоустрою та
озеленення територій
Збереження та
відродження еколого –
історичних пам’яток
Гуцульщини

ДП
„Делятинське
лісове
господарство”

Облас
ний
7

Міський

Дер
жавний
6

11

7.

Відкриття цеху лісових меблів з
виготовлення малих
архітектурних форм : альтанки,
лавки, брички, сани

20102020

КНПП, ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”

700,0

700,0

Покращення
благоустрою територій
та якості туристичного
продукту

8.

Облаштування маршрутів для
квадроциклів на території ради
по існуючих магістральних
лісових дорогах та заключення
угод з екскурсантами

20102012

150,0

150,0

Розширення видів
туристичних послуг,
збільшення числа і
географії туристів,
збільшення надходжень
до бюджетів

9.

Випуск каталогу щодо
екскурсійних маршрутів , які
проходять на території
Яремчанської міської ради

20102011

КНПП, ДП
„Делятинське
лісове
господарство”, ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
відділ туризму і
рекреації
міськвиконкому
Відділ туризму і
рекреації
міськвиконком
му, КНПП, ДП
„Делятинське
лісове
господарство”, ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”

15,0

15,0

Розширення
інформаційного поля
про Яремчанський
регіон, зростання числа
споживачів туристичних
послуг

10.

Будівництво приміщення по
Проекту „Українська оселя”,
с. Микуличин (осередок
бджільництва і сироварня)
Облаштування оглядової
вишки на території вольєрного
господарства в м. Яремче

20102014

КНПП,
Потенційний
інвестор, СПД
регіону

150,0

20102012

Карпатський
національний
природний парк

10,0

10,0

12.

Влаштування приміщень
полонинського та вольєрного
господарства в урочищі
„Женець” с. Татарів

20102013

Карпатський
національний
природний парк

550,0

550,0

13.

Будівництво фунікулеру на
гору Мала Говерла
в смт. Ворохта

20102015

Карпатський
національний
природний
парк , кошти
Міжнародних
грантів

5500,0

11.

150,0

Відновлення
полонинського
господарства та справи
бджільництва
Організація дозвілля для
відпочиваючих та
мешканців регіону
Збільшення кількості
відпочиваючих, створення
туристичної привабливості
регіону, виробництво
молочних продуктів та
відкриття магазину для їх
реалізації

5500,0

Покращення
екологічного стану
території гори Говерла ,
збільшення кількості
відпочиваючих та
гостей міста, власних
надходжень КНПП

Карпатський
національний
природний
парк , кошти
Міжнародних
грантів
Карпатський
національний
природний
парк , кошти
міжнародних
грантів

5000,0

100,0

100,0

20102014

Карпатський
національний
природний парк

10,0

10,0

20102010

КНПП, ДП
„Делятинське
лісове
господарство”,
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
Ворохтянська
селищна рада
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
Ворохтянська
селищна рада ,
Потенційний
інвестор
ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
Ворохтянська
селищна рада ,
Потенційний
інвестор

Щорічно
100,0

100,0

Щорічно
50,0

50,0

3500,0

1500,0

14.

Будівництво фунікулеру на
гору Хом’як урочище Женець
с. Татарів

20102014

15.

Реалізація Програми „Дикий
мед” на території Ямнянського
лісництва

20102011

16.

Поновлення вольєрного
господарства в м. Яремче
новими видами тварин та його
облаштування
Облаштування зон відпочинку,
будівництво та відкриття нових
мисливських будиночків,
кемпінгів для відпочиваючих
та гостей міста

18.

Облаштування стежок
відпочинку „Чертіж”, „Явір”,
„Кострич” на території
Ворохтянської селищної ради

20102014

19.

Облаштування та відкриття
вольєрного та форельного
господарства на базі ДП
„Ворохтянське лісове
господарство”

20102020

20.

Прокладання дороги до гори
„Біла Кобила” та освоєння
кар’єру з покладами граніту

20122020

17.

5000,0

Організація активного
відпочинку та дозвілля
жителів та гостей міста

Відновлення
бджолиного
господарства шляхом
облаштування пасіки
за європейським
зразком , відкриття
інформаційного
будинку для
відвідувачів,
благоустрій території
Створення туристичної
привабливості регіону,
організація дозвілля для
жителів та гостей міста
Покращення
благоустрою територій ,
організація належного
відпочинку та якості
туристичного продукту

Створення туристичної
привабливості регіону,
організація дозвілля для
жителів та гостей міста
2000,0

Створення іміджу
регіону, як туристично –
привабливого для
відпочинку

Збільшення власних
надходжень, залучення
інвестиційних коштів та
реалізація інвестийно –
інноваційних проектів

21.

Реконструкція та облаштування
лісових доріг на гору Хом’як
та Синяк

20102020

Карпатський
НПП

3500,0

3500,0

22.

Відновлення роботи та
облаштування „Карпатарію” на
базі Підліснівського лісництва
в с. Микуличин

20122016

Карпатський
НПП,
Підліснівське
лісництво

300,0

300,0

Доступність до огляду
краєвидів Карпатських
гір та можливість
організації активного
відпочинку
Облаштування
карпатарію типовими
представниками
карпатської флори у
вигляді альпінарію,
рокарію та інше.

Благоустрій, екологія та безпека життєдіяльності
Всього,
тис.грн.

3

4

5

Постійно

КП
«Благоустрій»,
МКП,
Міськвиконко
м

Покращення
благоустрою
населених пунктів
Яремчанщинии

2010-2020

КП
«Благоустрій»,
МВК,
Потенційні
інвестори

Покращення
благоустрою в регіоні

2011

Міське
комунальне
підприємство

200.0

2011

Міське
комунальне
підприємство

85,0

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

1

2

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Налагодження регулярного
вивезення сміття по селах,
збільшення кількості
контейнерів для сміття
Налагодження заготівлі в
неселених пунктах регіону
макулатури, скляних та
пластикових пляшок в
результаті впровадження
роздільного збору ТПВ
Реконструкція пам’ятної
стели та прилеглої до неї
території
Реконструкція та благоустрій
скверу напроти магазину
«Фаворит»
Будівництво та прокладання
водовідведення та
водопостачання в закладах
відпочинку, садибах зеленого
туризму, торгівлі та
громадського харчування
Влаштування пірсів з
під’їзними площадками та
водозабірниками на берегах
річки Прут

Впровадження встановлення
відеокамер в місцях
скупчення людей та на
центральних вулицях і
вздовж дороги
загальнодержавного значення

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

Виконавці

№
п/п

Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

Очікувані
результати

8

9

10

11

50.0
25,0

15.0

25,0

-

150.0

Збереження пам’ятки

20,0

Створення
туристичної
привабливості регіону

200,0

Покращення
екологічного та
санітарного стану
територій

200.0

Належне
забезпечення
населених пунктів
протипожежним
водопостачанням

Постійно,
щорічно

2010-2020

2012-2020,
щорічно

Суб’єкти
підприєм
ницької
діяльності,
інвестори
МВ ГУМНС
м. Яремче,
міськвикон
ком, селищна
та сільські
ради
МВ ГУМНС та
МВ УМВС
м. Яремче,
міськвикон
ком, селищна та
сільські ради,
суб’єкти
підприєм
ницької
діяльності

200,0

2000.0

2500.0

1000.0

500.0

500.0

500.0

300.0

500.0

1000.0

Виявлення та
попередження
порушень
громадського порядку
та благоустрою на
території населених
пунктів Яремчанської
міської ради

8.

9.

Створення місцевої
пожежної та громадської
охорони та рятувальних
загонів в селах Микуличин,
Татарів, Яблуниця,
Поляниця, Вороненко
Розширення мережі
зовнішніх автомобільних
доріг в селі Поляниця.
Благоустрій існуючої мережі
місцевої дороги, будівництво
тротуарів, будівництво
автостанції в центральній
частині села

10.

Відкриття автоматизованих
парковок з встановленням
пристрої обліку автомобілів

11.

Будівництво крематорію та
облаштування місць
захоронення громадян на
території Яремчанської
міської ради

2010-2020

2011-2015

2015-2020

2012-2020

МВ ГУМНС та
МВ УМВС м.
Яремче,
міськвикон
ком, селищна
та сільські
ради, суб’єкти
підприєм
ницької
діяльності
Поляницька
сільська рада.
ТзОВ
„Скорзонера”,
Інвестиційні
кошти

Міськвикон
ком, ВДІ
м. Яремче
при УДАІ
УМВС
України в
Івано –
Франківській
області ,
суб’єкти
підприємни
цької
діяльності
Потенційний
інвестор,
виконавчий
комітет
Яремчанської
міської ради ,
селищна та
сільські ради

200.0

100.0

100.0

5500,0

3000,0

2500,0

1500.0

4200,0

500.0

500.0

500,0

700,0

1000,0

Організація охорони
об’єктів
господарювання,
попередження
надзвичайних
ситуацій, охорона
життя людей
Покращення якості
транспортного
сполучення та
безпеки дорожнього
руху

500.0

Забезпечення
безпеки руху
автотранспорту та
життя громадян

2000,0

Покращення
екологічної
ситуації, зменшення
забруднень
підшкірних вод

Заходи щодо забезпечення сталого регіонального розвитку населених пунктів
Яремчанської міської ради на період до 2020 року
смт. Ворохта
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

1

2

3

4

5

Дер
жавний
6

1.

Проектування та
будівництво об’їзної
дороги в смт. Ворохта

2010-2020

Ворохтянська
селищна рада

50000,0

50000,0

2.

Виготовлення проекту та
будівництво нових
очисних споруд та
каналізаційного колектора
на території смт.
Ворохта

2010-2020

Ворохтянська
селищна рада,
Ворохтаводоканал,
Територіальна
громада

Виготовлення проекту та
будівництво центрального
водопостачання та
водовідведення,
водозабірника та території
смт. Ворохта

2012-2020

3.

4.

Реконструкція та
будівництво канатно –
крісельної дороги , лижного
стадіону , біатлонних трас,
будівництво бобслейної та
санної траси в смт. Ворохта
ур. „Пятихатки”
ДОК НСБ „Україна”

2011-2015

Ворохтянська
селищна рада,
Ворохтаводоканал,
Територіальна
громада

СТ „Колос” АПК
України,
НСБ „Україна”,
Ворохтянсь
ка селищна рада,
інвестор

33500,0

20000,0

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

8

9

10

2010-2012

Ворохтянська
селищна рада

11
Розвантаження
центральної проїзної
частини селища,
забезпечення належної
безпеки дорожнього руху

8000,0

3500,0

12400,0

2000,0

10000,0

Покращення екологічної
ситуації на території
Ворохтянської селищної
ради

Забезпечення належної
якості водопостачання та
водовідведення в селищі.

22400,0

9400,0

6600,0

2800,0

5.
Капітальний ремонт
приміщення селищної
ради

Очікувані
результати

500,0

200,0

300,0

Збільшення кількості
відпочиваючих в смт.
Ворохта та надходжень до
бюджетів всіх рівнів,.
Організація спортивного
дозвілля молоді,
підтримання в належному
фізичного стану здоров’я
Покращення якості
обслуговування громадян
та технічного стану
адмінприміщення

6.

Капітальний ремонт
приміщення дошкільного
навчального закладу “Лісова
казка” смт. Ворохта , а саме:
водопровідної та
каналізаційної систем,
ремонт приміщень закладу ,
системи опалення , заміні
вікон на металопластикові
перекриття даху, благоустрій
території

2010-2012

7.

Влаштування гравійно –
щебеневого, асфальтно –
бетонного покриття на 90
відсотках доріг місцевого
значення в селі
микуличин та освітлення
70 відсотків вулиць

Постійно

Ворохтянська
селищна рада, ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство”,
Карпатський
національний
природний парк,
суб’єкти
підприємницької
діяльності,
Територіальна
громада

2010-2015

Ворохтянська
селищна рада,
Служба
автомобільних
доріг в області

8.
Влаштування тротуарів
вздовж центральної
дороги на території
селища
9.
Забезпечення
благоустрою та санітарної
очистки селища Ворохта

2010-2020

10.
Створення приватної
служби по наданню
комунальних послуг в
селищі Ворохта

Відділ освіти
міськвиконкому,
Ворох
тянська селищна
рада

2012-2020

Ворохтянська
селищна рада,
суб’єкти
підприємницької
діяльності,
територіальна
громада
Ворохтянська
селищна рада,
суб’єкти
підприємницької
діяльності,
територіальна
громада, інвестор

1000,0

1000,0

200,0
щорічно

7200,0

Щорічно
200,0

1500,0

Покращення естетичного
вигляду закладу та
збереження основних
фондів

100,0

5000,0

1200,0

100,0

100,0

1000,0

100,0

1500,0

Покращення благоустрою
території селища ,
забезпечення належної
безпеки дорожнього руху

Покращення благоустрою
території села та належної
безпеки життя громадян

Покращення благоустрою
території селища,
влаштування зон
відпочинку, їх озеленення

Організація надання
якісних послуг населенню,
покращення екологічного
стану курортної місцевості

11.

Реконструкція діючих
електричних мереж із
збільшенням потужностей
трансформаторних
підстанцій

12.

2010-2015

ВАТ
„Прикарпаттяобл
енерго”

Кошти ВАТ
„Прикарпат
тяобленерго
”

2010-2015

ОДА, міськвиконком,
відділ культури
міськвиконкому ,
Ворохтянська селищна
рада , інвестиційні
кошти

2500,0

Потенційний
інвестор,
Суб’єкти
господарювання
регіону
Івано –
Франківська
обласна рада,
Яремчанська
міська рада,
Ворохтянська
селищна рада

300,0

Ремонт внутрішніх
приміщень будинку
культури в смт. Ворохта

2000,0

200,0

200,0

ВАТ
„При
карпат
тяобле
нерго”
100,0

Покращення організації
дозвілля для жителів та
гостей селища Ворохта

13.

Відкриття цеху в смт.
Ворохта по переробці
низькосортної деревини
для виготовлення
паливних брикетів

2010-2015

14.

Провести вилучення із
земель ДП „Ворохтянське
лісове
господарство„ ділянок під
полониною „Кострич” та
передати в землі запасу
Ворохтянської селищної
ради з метою реалізації
інвестиційно – інноваційних
проектів

2010-2014

15.

Виділення земельної
ділянки в центральній
частині селища Ворохта
під будівництво та
відкриття залу урочистих
подій
Продовження
будівництва діючої
канатної дороги в районі
НСБ „Авангард”

2010-2015

Ворохтянська
селищна рада ,
Потенційний
інвестор

1500,0

1500,0

Можливість організації
масових заходів,
урочистих подій та
церемоній

2010-2013

Потенційний
інвестор

5500,0

5500,0

17.

Будівництво нових
канатних доріг в районі
дільниць: Ділок, Кострич,
10 км., Явір

2010-2020

Потенційні
інвестори

21000,0

21000,0

Збільшення кількості
відпочиваючих на
території селища Ворохта,
організація активного
відпочинку
Збільшення надходжень до
бюджету та чисельності
відпочиваючих, залучення
інвестиційних ресурсів в
економіку селища

18.

Реконструкція НСБ
„Авангард” та створення
належної інфраструктури
послуг для підготовки
спортсменів та
відпочинку

2010-2012

12980,0

1298
0,0

16.

Рада профспілок Івано –
Франківської області,
ТзОВ „Захід ЛТД”,
майновий комплекс НСБ
„Авангард”,
Ворохтянсь
ка селищна рада,

300,0

Можливість спорудження
нових об’єктів,
рекреаційної сфери та
інфраструктури

Покращення екологічного
стану території, економія
енергоресурсів
Можливість відродження
полонинського
господарства, відкриття
міні-заводу по
виробництву
„гуцульських сирів”

Підвищення рівня підготовки
спортсменів до участі в
державних та міжнародних
змаганнях, олімпіадах,
покращення якості умов
відпочинку спортсменів та
туристів, розширення
туристичної діяльності регіону

Потенційний
Інвестор

19.

20.

21.

Виділення землі та
будівництво та
облаштування платної
автостоянки на території
селища
Будівництво малої
гідроелектростанції в
селищі Ворохта

Можливість
розвантаження
центральної дороги,
належної безпеки руху на
автодорозі та життя
громадян
Забезпечення населення
локальними місцевими
джерелами живлення
електроенергії

2010-2014

Ворохтянська
селищна рада,
суб’єктии
підприємницької
діяльності

150,0

150,0

2010-2015

Ворохтянськак
селищна,
потенційний
інвестор

15000,0

15000,0

45000,0

45000,0

Будівництво нових житлових
будинків для поселення
громадян, які проживають у
комунальних будинках
застарілого житлового фонду

9200,0

9200,0

Організація відпочинку та
дозвілля на території
селища, покращення
привабливості території

Заміна застарілого
житлового фонду
на території
селища

2010-2020

Будівництво та
облаштування
вузькоколійної
дороги із 6 км. до
НСБ „Заросляк”

2012-2020

Капітальний ремонт
Ворохтянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів (заміна системи
опалення , перевід котельні
на електричне опалення,
перекриття частини даху

2010-2014

24.

Телефонізація 12-ти
квартирного будинку в
смт. Ворохта

2010-2011

УДППЗ „Укрпошта”,
Івано-Франківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8

150,0

150,0

Забезпечення мешканців
будинку телефонним
зв’язком

25.

Реконструкція та
відновлення роботи готелю
при поштовому відділенню у
смт. Ворохта або залучення
інвестицій шляхом продажу
ІІІ поверху відділення

2012-2016

УДППЗ „Укрпошта”,
Івано-Франківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
потенційний інвестор

1200,0

1200,0

Збільшення власних
надходжень , використання
існуючої матеріально –
технічної бази під
інвестиційні проекти

26.

Ремонт та облаштування
поштового відділення
в смт. Ворохта

2010-2015

УДППЗ „Укрпошта”,
Івано-Франківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8

650,0

650,0

Забезпечення належного
рівня поштового
обслуговування жителів та
гостей селища Ворохта

2010-2015

ОДА, міськвиконком,
відділ культури
міськвиконкому ,
Ворохтянська селищна
рада , інвестицій

2500,0

100,0

Покращення організації
дозвілля для жителів та
гостей селища Ворохта

22.

23.

27.
Ремонт внутрішніх
приміщень будинку
культури в смт. Ворохта

Ворохтянська
селищна рада ,
потенційні
інвестори
Ворохтянська
селищна рада ,
потенційний
інвестори
Відділ освіти
міськвиконкому
Ворох
тянська селищна
рада

1800,0

300,0

2000,0

200,0

Організація належного
виховного процесу в
школі, економія
енергоресурсів

1500,0

200,0

28..

Реконструкція
приміщення
Ворохтянського
пришкільного інтернату
для облаштування
Молодіжного Центру
патріотичного, духовного,
морального становлення
молоді
Будівництво фунікулеру
на гору Мала Говерла
в смт. Ворохта

2011-2015

Міськвикон
ком,
відділ освіти
міськвиконкому, відділ
культури
міськвиконкому,
скаутська організація
„Пласт”,
громадські організації

600,0

200,0

2010-2015

Карпатський
національний
природний парк ,
кошти Міжнародних
грантів

5500,0

Облаштування стежок
відпочинку „Чертіж”,
„Явір”, „Кострич” на
території Ворохтянської
селищної ради
Облаштування та
відкриття вольєрного та
форельного господарства
на базі ДП „Ворохтянське
лісове господарство”

2010-2014

ДП „Ворохтянське
лісове господарство”,
Ворохтянська
селищна рада

Щорічно
50,0

50,0

2010-2020

3500,0

1500,0

32.

Відведення території та
облаштування кладовища
в смт. Ворохта

2010-2012

ДП „Ворохтянське
лісове господарство”,
Ворохтянська
селищна рада ,
Потенційний
інвестор
Ворохтянська
селищна рада,
Селищне комунальне
підприємство

33.

Капітальний ремонт
спеціалізованого
(спеціального) санаторію
„Гірське повітря” в смт.
Ворохта

2010-2015

Санаторій „Гірське
повітря”

16838,0

34.

Реконструкція лижної
бази Прикарпатського
Національного
університету імені
Василя Стефаника у смт.
Ворохта

2014-2018

Прикарпатський
Національний
університет імені
Василя Стефаника

2400,0

29.

30.

31.

100,0

300,0

100,0

Відкриття гуртків за
інтересами, молодіжних та
дитячих центрів
творчості, ,зі
спрямуванням їх на
духовне, моральне та
фізичне становлення

5500,0

Покращення екологічного
стану території гори
Говерла , збільшення
кількості відпочиваючих
та гостей міста, власних
надходжень КНПП
Створення туристичної
привабливості регіону,
організація дозвілля для
жителів та гостей міста

2000,0

Створення іміджу регіону,
як туристично –
привабливого для
відпочинку

100,0

Покращення екологічного
стану території ,
вирішення соціально –
побутових питань
Преведення ремонту
лікувальних корпусів №
1,2, очисних споруд та
інших господарських
споруд, благоустрій
прилеглої території

16838,0

2400,0

Відновлення роботи
спортивної бази
підвищjення та
спортивного
вдосконалення в смт.
Ворохта

с. Микуличин
№
п/
п
1

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

3.

Дер
жавний

Облас
ний

Міський
8

9
1000,0

10
1000,0

5000,0

4400,0

10200,0

8000,0

Забезпечення
мешканців
населеного
пункту
централізованим
водопостачанням
та
водовідведенням

300,0

1200,0

Покращення
екологічної
ситуації в
регіоні,
економія
енергоресурсів,
централізоване
газопостачання
села

100,0

100,0

Покращення
благоустрою
території
села,
забезпечення
безпеки руху
транспорту та
життя
громадян

4
Микуличинська
сільська рада,
Служба
автомобільних
доріг в області

5
6500,0

6

7
4500,0

Будівництво очисних споруд та
каналізаційного колектора на території
с. Микуличин

2012-2020

Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада

32400,0

15000,0

8000,0

2012-2020

Микуличинська
сільська рада,
Територіальна
громада

18200,0

2010-2020

УКБ ОДА,
Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада

6500,0

2010-2020

Микуличинська
сільська рада, ДП
„Делятинське лісове
господарство ” ,
Карпатський НПП,
Суб’єкти
підприємницької
діяльності ,
інвестори

Щорічно
200,0

Виготовлення проекту та будівництво
центрального водопостачання та
водовідведення, водозабірника на
території
села Микуличин

4.

Влаштування гравійно –щебеневого,
асфальтно – бетонного покриття на 90
відсотках доріг місцевого значення в селі
Микуличин та освітлення 70 відсотків
вулиць

Очікувані
результати

Селищний
(сільські)

3
2010-2016

Проведення центрального газопроводу в
с. Микуличин та газифікація всіх
участків

5.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.

2
Влаштування тротуарів вздовж
центральної дороги на території села

1,

2.

Виконавці

Всього,
тис.грн.

5000,0

Інші

11
Покращення
благоустрою
території села
та належної
безпеки життя
громадян.
Покращення
екологічного
стану на
території
сільської
ради.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2010-2020

Микуличинська
сільська рада ,
суб’єкти
господарювання,
територіальна
громада

Щорічно
180,0

2012-2020

Микуличинська
сільська рада ,
суб’єкти
підприємницької
діяльності, інвестор

1200,0

2011

ЦМЛ , Микули
чинська сільська
рада

50.0

Забезпечення благоустрою та санітарної
очистки села Микуличин

Створення приватної служби по наданню
комунальних послуг в селі Микуличин

Капітальний ремонт ФАПу
прис. Полумистий
в с. Микуличин

Капітальний ремонт приміщення
міжшкільного начально-виробничого
комбінату в с. Микуличин ,
а саме: фасаду, даху, благоустрій закладу
Капітальний ремонт фасадів
Микуличинської ЗОШ
І-ІІІ ступенів

2013-2018

2012-2015

Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти
Ярем чан
ський
міськвиконком
Відділ освіти

Будівництво Будинку культури
с. Микуличин

2010-2011

Сільська рада
с. Микуличин,
потенційний інвестор

Обладнання та відкриття в
с. Микуличин поштового відділення
в новозбудованому приміщенні будинку
культури

2011-2014

УДППЗ „Укрпошта”,
Івано-Франківська
дирекція УДППЗ
«Укрпошта»,
ЦПЗ №4 ЦОЗ №8

120,0

500,0

100,0

Покращення
благоустрою
території
села,
організація
зон
відпочинку,
Їх озеленення

1200,0

Організація
надання
якісних послуг
населенню,
покращення
екологічного
стану куротної
місцевості
Поліпшення
матеріальнотехнічного стану
фельдшерськоакушерського
пункту в селі
Микуличин

50.0

500,0

5000,0

60,0

-

-

500,0

Покращення
естетичного
вигляду та
збереження
основних фондів

500,0

Покращення
естетичного
вигляду та
збереження
основних фондів

-

5000,0

100,0

Розвиток мережі
закладів
культури,
організація
роботи
різноманітних
гуртків,
відкриття
бібліотеки,
пошти та інших
закладів
соціальної сфери
Якісне та вчасне
обслуговування
всіх категорій
громадян

13.

Відкриття цеху по переробці та
виробництву „Карпатського чаю”

2012-2016

Суб’єкти
підприємницької
діяльності,
потенційний
інвестор

120,0

14.

Будівництво історико – екологічного
центру в урочищі Поляниця села
Микуличин

2010-2014

ДП „Делятинське
лісове
господарство”

500,0

15.

Будівництво приміщення по Проекту
„Українська оселя”,
с. Микуличин (осередок бджільництва і
сироварня)

2010-2014

КНПП,
Потенційний
інвестор, СПД
регіону

150,0

16.

Будівництво та відкриття тепличного
господарства на базі науково – дослідного
розсадника „Підліснів” в с. Микуличин

2010-2020

КНПП,
Потенційний
інвестор, СПД
регіону

17.

Будівництво та відкриття навчально
-реабілітаційного центру на базі
Микуличинської допоміжної школи
інтернату для оздоровлення дітей –
інвалідів, хворих та потребуючих
категорій

2010-2013

Микуличинська
допоміжна школа
інтернат ,
Управління освіти
облдержадміністра
ції

12000,0

18.

Відкриття та облаштування парковки в
селі Микуличин для автотранспорту по
вул. Грушевського (район СОК
„Смерічка”)

2010-2013

Микуличинська
сільська рада, Служба
автомобільних доріг в
Івано – Франківській
області , ВДА
м. Яремче, суб’єкти
підприємницької
діяльності

150,0

120,0

500,0

Переробка
місцевої
сировинної
бази шляхом
виготовлення
чаїв з трав,
плодів та ягід,
за
традиційними
карпатським
рецептами

Збереження
та
відродження
еколого –
історичних
пам’яток
Гуцульщини
150,0

Відновлення
полонинського

господарства
та справи
бджільництва

8000,0

Вирощування
тепличним
методом
посадкового
матеріалу
різноманітних
культур , овочів
та фруктів для
потреб громади
Відкриття
оздоровчого
корпусу на 80
ліжко – місць,
їдальні на 120
місць для
реабілітації та
відпочинку
дітей

4000,0

150,0

Забезпечення
належної
безпеки
дорожнього руху
та безпеки життя
громадян та дітей

Популяриза
ція культури
Гуцульського
краю.
Розширення
ділових та
партнерських
стосунків з
іншими
регіонами країни
та зарубіжжя
Організація
дозвілля та
відпочинку
мешканців
населено пункту
та гостей

19.

Організація та відзначення святкування
600-річчя села Микуличин

2012

Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада населеного
пункту , суб’єкти
підприємницької
діяльності ,
громадськість

600,0

200,0

400,0

20.

Влаштування набережної та зон
відпочинку в центрі села Микуличин

2010-2012

1800,0

100,0

1700,0

21.

Облаштування зон відпочинку на
території населеного пункту: водоспад
„Капливець”, „Свинянка”, „Вершок”.
„Жбир”
Відкриття екологічно – етнографічного
музею в селі Микуличин

2010-2020

Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада населеного
пункту , суб’єкти
підприємницької
діяльності
Микуличинська
сільська рада,
Карпатський НПП,
інвестиційні кошти

50,0

50,0

Можливість
організовано
го відпочинку та
дозвілля

2011-2013

Громадське
об’єднання
„Гуцульська
берегиня”

500,0

500,0

23.

Реалізація інвестиційного проекту
„Полонина - Рокита” на території г. Рокита
в с. Микуличин

2012-2020

Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада,
потенційний
інвестор

2800,0

2800,0

Популяриза
ція звичаїв і
традицій ,
місцевого
колориту шляхом
представлен
ня ріхномінітних
експозицій
Відродження
полонинського
господарства на
території села,
відкриття міні –
цеху з переробки
молочних
продуктів

24.

Реконструкція корпусів туристично –
оздоровчого комплексу „Едельвейс”, з
відповідною інфраструктурою

2010-2016

ТзОВ „Туристично

5200,0

5200,0

Добудова Микуличинської
загальноосвітної школи І – ІІІ ступенів

2012-2020

22.

25.

200,0
щорічно

100,0

– оздоровчий
комплекс
„Едельвейс”,
Потенційний
інвестор
УКБ ОДА,
Відділ освіти
міськвиконкому ,
микуличинська
сільська рада

11500,0

5500,0

3000,0

2000,0

1000,0

Можливість
організації
належного
відпочинку для
дітей та
дорослих
Організація
належного
навчально –
виховного
процесу в
с. Микуличин

26.

Будівництво чотирьох мостів в
с. Микуличин по вул. Грушевського на
дорозі загальнодержавного значення

2010-2016

Служба автомобіль
них доріг в Івано –
Фран
ківській області,

36,4
млн.грн.

27.

Відведення території та облаштування
кладовища в селі Микуличин

2010-2013

Микуличинська
сільська рада

28.

Створення Асоціації садиб зеленого
туризму

2010-2013

Суб’єкти
підприємницької
діяльності

29.

Реконструкція спальних приміщень СОК
„Смерічка”, заміна системи
водопостачання та водовідведення,
встановлення котельні та проведення
мереж теплопостачання

2010-2012

СОК „Смерічка”
Прикарпатського
національного
університету
імені Василя
Стефаника

1300,0

30.

Будівництво на території спортивно
-оздоровчого комплексу „Міжнародного
центру зустрічей студентської молоді
України і Польщі”

2011-2014

Спільна власність
Прикарпатського і
Варшавського
університетів
(Польща)

2650,0

Попередження
можливих
підтоплень
земельних
ділянок та їх
раціональне
використання,
забезпечення
належної
безпеки
дорожнього
руху

36,4
млн.грн.

100,0

100,0

Покращення
екологічного
стану
території ,
вирішення
соціально –
побутових
питань
Вирішення
актуальних
проблемних
питань у
галузі
туризму та
сфери послуг
Можливість
організації
кругло річної
роботи
спортивно –
оздоровчого
комплексу

1300,0

2650,0

Співпраця та
обмін досвіду
територіаль
них громад
України та
Польщі ,
організація
навчання та
відпочинку
для
студентської
молоді

31.

Створення Всеукраїнського навчально –
методичного центру по організації
професійної підготовки студентів
педагогічних спеціальностей
Прикарпатського університету імені
Василя Стефаника на базі СОК „Смерічка”
в с. Микуличин

2015

СОК „Смерічка”
Прикарпатського
національного
університету
імені Василя
Стефаника

1200,0

1200,0

Організація
практичної
підготовки
студентів
педагогічних
спеціаль
ностей

с. Яблуниця
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

8

9

Інші

Очікувані
результати

1

2

3

4

5

10

11

1.

Проектування,
будівництво та введення в
експлуатацію дороги
Яблуниця (перевал) – ТК
„Буковель” (Поляниця)
Реконструкція
гірськолижних витягів та
трас на території села

2010-2011

Інвестиційні кошти

7000,0

7000,0

Покращення під’їзду до
ТК „Буковель” та
залучення відпочиваючих
на територію с. Яблуниця

2010-2015

Суб’єкти
підприємницької
діяльності .
потенційні
інвестори

1000,0
щорічно

1000,0
щоріч
но

Розширення та
покращення
відпочинкових послуг

2.

3.
4.

5.

6.

Реконструкція з
добудовою дошкільного
навчального закладу
“Смерічка”
в с.Яблуниця
Влаштування гравійно –
щебеневого, асфальтно –
бетонного покриття на 90
відсотках доріг місцевого
значення в селі Яблуниця
та освітлення 70 відсотків
вулиць

2010-2014
2010-2020

Влаштування тротуарів
вздовж центральної
дороги на території села
Яблуниця

2010-2016

Реконструкція діючих
електричних мереж із
збільшенням потужностей
трансформаторних
підстанцій

2010-2015

Яблуницька
сільська рада,
підприємства
Яблуницька сільська
рада, Карпатський
національний
природний парк, ДП
„Ворохтянське лісове
господарство,
суб’єкти
підприємницької
діяльності”

10000,0

10000,0

200,0
щорічно

100,0

100,0

Покращення під’їзду до
всіх участків та дільниць
населеного пункту ,
забезпечення безпеки руху
транспорту та життя
громадян

900,0

800,0

Покращення благоустрою
території села та належної
безпеки життя громадян

Кошти
ВАТ
„Прика
рпаття
обле
нерго”

Покращення якості
енергопостачання ,
можливість будівництва та
відкриття нових
інфраструктурних о’єктів

4200,0
Яблуницька
сільська рада ,
Служба
автомобільних
доріг в області
Яремчанська філія
ВАТ
„Прикарпаттяобл
енерго”

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

Кошти ВАТ
„Прикарпат
тяобле
нерго”

2500,0

7.

Розвиток туристичної
інфраструктури та
зеленого туризму,
будівництво
відпочинкових баз

2010-2020

Суб’єкти
підприємницької
діяльності,
інвестиційні кошти

1000.0
щорічно

8.

Капітальний ремонт
внутрішніх приміщень
сільського клубу
в с. Яблуниця (опалення
та ремонт приміщень)

2010-2011

Яблуницька
сільська рада

300.0

300,0

9.

Будівництво дитячого
садка в с. Вороненко

2015-2020

Яблуницька
сільська рада,
інвестиційні кошти

5000,0

10.

Капітальний ремонт
дороги на участку
Яблуницький перевал Вороненко
Відкриття амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини на базі
фельдшерськоакушерського пункту в
с.Яблуниця

2015-2020

Яблуницька
сільська рада,
інвестиційні
кошти

2000,0

11.

2010-2014

2014-2020
12.

Будівництво клубної
установи в с. Вороненко

Суб’єкти
підприємницької
діяльності

1000.0

Збільшення кількості
відпочиваючих,
можливість спорудження
нових об’єктів
рекреаційної та
туристичної
інфраструктури
Підтримка розвитку
культури та збереження
культурної спадщини села

3500,0

1500,0

500,0

1500,0

Організація належного
виховного процесу для
дітей дошкільного віку в
населеному пункті
Можливість
автотранспортного
сполучення між
населеними пунктами

600,0

ОДА, Міськви конком,
відділ культури
міськвиконком
му , Яблучниць
ка сільська рада
,інвестиційні кошти

3000,0

13.

Виготовлення проекту та
будівництво очисних
споруд , каналізаційного
колектора на території
села Яблуниця

2012-2020

Яблуницька
сільська рада ,
територіальна
громада

28400,0

14.

Виготовлення проекту та
будівництво центрального
водопостачання та
водовідведення,
водозабірника на
території села Яблуниця

2014-2020

Яблуницька
сільська рада ,
територіальна
громада

15200,0

600,0

2000,0

10800,0

9200,0

500,0

Підвищення якості
надання медичних послуг,
покращення стану здоров’я
жителів

300,0

200,0

Створення належних умов
для проведення дозвілля в
далеко віддаленому
гірському населеному
пункті

4500,0

3900,0

Покращення екологічного
стану на території
сільської ради

8600,0

6600,0

Забезпечення мешканців
населеного пункту
централізованим
водопостачанням та
водовідведенням

15.

Будівництво
загальноосвітньої школи
ІІ ступеня в с. Вороненко

2012-2016

УКБ ОДА,
Відділ освіти
міськвиконкому,
Яблуницька сільська
рада, інвестиційні
кошти

6500,0

16.

Реконструкція школи в
селі Вороненко під
дитячий садок

2014-2017

Відділ освіти
міськвиконкому,
Яблуницька сільська
рада, інвестиційні
кошти

2100,0

17.

Будівництво та відкриття
дитячого гірськолижного
курорту в селі Яблуниця

2010-2020

18.

Реконструкція та
відновлення роботи
ресторан – готелю
„Беркут”
Капітальний внутрішньої
системи теплопостачання
в фельдшерськоакушерському пункті
с.Воронеко

2012-2020

Потенційний
інвестор, суб’єкти
підприємницької
діяльності
Потенційний
інвестор

19.

20.

Реконструкція будинку
культури в с. Яблуниця

2010-2012

2015-2020

ЦМЛ, Яблуницька
сільська рада
ОДА, Міськви
конком, відділ
культури
міськвиконком
му , Яблуницька
сільська рада,
інвестиційні кошти
Івано –
Франківське
обласне закрите
акціонерне
товариство по
туризму та
екскурсіях „Івано Франківськтурист”

4000,0

1000,0

1000,0

Забезпечення належного
навчально – виховного
процесу в селі Вороненко

1500,0

600,0

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

5200,0

5200,0

Можливість організації
дозвілля та активного
відпочинку

22000,0

22000,0

Організація відпочинку та
дозвілля на межі
Закарпатської та Івано –
Франківської областей

120,0

4000,0

21.

Реконструкція лікувально
– оздоровчого комплексу
„Гірський” в с. Яблуниця

2010-2016

22.

Відведення території та
облаштування кладовища
в селі Яблуниця

2010-2013

Яблуницька
сільська рада

100,0

23.

Створення приватної
служби по наданню
комунальних послуг в
селі Яблуниця

2012-2020

Яблуницька сільська
рада , суб’єкти
підприємницької
діяльності, інвестор

900,0

500,0

Економія паливноенергетичних ресурсів

120,0

3400,0

Збереження, розвиток
існуючої мережі закладів
культури, покращення
організації дозвілля для
жителів та гостей в
населеному пункті

600,0

4200,0

4200,0

100,0

900,0

Введення в експлуатацію
нових корпусів для
проживання туристів на
120 місць із супутньою
інфраструктурою: кафе,
ресторан, сауна.
Створення 30-35 нових
робочих місць
Покращення екологічного
стану території ,
вирішення соціально –
побутових питань
Організація надання
якісних послуг населенню,
покращення екологічного
стану куротної місцевості

24.

25.

26.

Підведення
центрального
газопроводу до села
Яблуниця та газифікація
всіх участків
Забезпечення
благоустрою та
санітарної очистки села
Яблуниця

2012-2016

УКБ ОДА,
Микуличинська
сільська рада,
територіальна
громада

7100,0

2010-2020

Яблуницька сільська
рада, суб’єкти
господарювання,
територіальна
громада

Щорічно
160,0

Відновлення роботи
станції техобслуговування
автомобільного
транспорту
в с. Яблуниця

2010-2011

Суб’єкти
господарювання,
потенційний інвестор

550,0

6000,0

500,0

600,0

100,0

60,0

550,0

Покращення екологічної
ситуації в регіоні,
економія енергоресурсів,
централізоване
газопостачання села
Покращення благоустрою
території села,
влаштування зон
відпочинку та їх
озеленення
Надання якісних послуг та
покращення сервісу для
обслуговання водіів
автотранспортних засобів

с. Поляниця
№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

1

2

3

4

5

1.

Збір матеріалів місця
розташування земельної
ділянки та виготовлення
проекту відведення під
кладовище
Влаштування тротуарів
вздовж центральної
дороги на території села
протяжністю 4 км.

2010-2015

Поляницька
сільська рада

100,0

2010-2016

2000,0

3.

Будівництво очисних
споруд та
каналізаційного колектора
на території
с. Поляниця

2012-2020

4.

Виготовлення проекту та
будівництво центрального
водопостачання та
водовідведення,
водозабірника на
території
села Поляниця
Підведення центрального
газопроводу до села
Поляниця та газифікація
участків

2012-2020

Поляницька
сільська рада,
Служба
автомобільних
доріг в області
Поляницька
сільська рада ,
ТзОВ
„Скорзонера”,
територіальна
громада
Поляницька
сільська рада ,
ТзОВ
„Скорзонера”,
Територіальна
громада

Влаштування гравійно –
щебеневого , асфальтнобетонного покриття на 90
відсотках доріг місцевого
значення в селі
Микуличин та освітлення
70 відсотків вулиць

2010-2020

2.

5.

6.

2010-2020

УКБ ОДА,
Поляницька
сільська рада,
територіальна
громада
Поляницька
сільська рада, ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство ” ,
Карпатський НПП,
Суб’єкти
підприємницької
діяльності ,
інвестори

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

500,0

Міський
8

Селищний
(сільські)

Інші

9

10

Очікувані
результати
11

100,0

Покращення екологічної
ситуації

1400,0

Покращення благоустрою
території села та належної
безпеки життя громадян

25500,0

15500,0

10000,0

Покращення екологічного
стану на території
сільської ради.

14200,0

9200,0

5000,0

Забезпечення мешканців
населеного пункту
централізованим
водопостачанням та
водовідведенням

1000,0

Покращення екологічної
ситуації в регіоні,
економія енергоресурсів,
централізоване
газопостачання села
Покращення благоустрою
території села,
забезпечення безпеки
руху транспорту та життя
громадян

13000,0

Щорічно
1000,0

12000,0

500,0

500,0

7.

Забезпечення
благоустрою та санітарної
очистки села Поляниця

2010-2020

8.

Розширення та добудова
ФАПу в селі Поляниця

2010-2014

9.

Оголошення
адміністративної території
Поляницької сільської
ради курортом
державного значення

2010-2014

10.

11.

12.

Відкриття
бальнеологічного курорту
в с. Поляниця на базі
туристичного комплексу
„Буковель”
Відкриття садочку
шляхом реконструкції
старого приміщення
школи під дошкільний
навчальний заклад в
с.Поляниця
Створення приватної
служби по наданню
комунальних послуг в селі
Поляниця

2010-2020

2010-2011

2012-2020

Поляницька
сільська рада ,
ТзОВ
„Скорзонера”,
суб’єкти
господарювання
Головне
управління
охорони здоров’я
в області, ЦМЛ,
Поляницька
сільська рада
Уповноважений
центральний орган
виконавчої влади з
питань діяльності
курортів, Івано –
Франківська
обласна рада,
головне управління
культури і туризму
облдержадміністра
ції, Яремчанська
міська рада ,
Поляницька
сільська рада

ТзОВ „Скорзонера”
с. Поляниця

Паляницька
сільська рада

Поляницька
сільська рада,
територіальна
громада, інвестор

Щорічно
180,0

220,0

4500,0

100,0

100,0

2000,0

Покращення благоустрою
території села, організація
зон відпочинку,
їх озеленення

120,0

Запровадження практики
сімейної медицини на
території села, надання
першонеобхідних
медичних послуг

4500,0

Освоєння природної
території на землях
оздоровчого призначення,
що має природні
лікувальні ресурси та
необхідні для їх
експлуатації будівлі і
споруди з об’єктами
відповідної
інфраструктури.
Використання території
Яремчанської міської ради
з метою лікування,
медичної реабілітації,
профілактики захворювань
в рекреаційних цілях

500000,0

3000,0

80,0

500000,0

Будівництво санаторнокурортних та оздоровчих
закладів з метою збільшення
кількості гостей в регіоні.
Використання територій з
метою лікування, медичної
реабілітації та профілактики
захворювань

Організація виховного
процесу для дітей
дошкільного віку в
населеному пункті

3000,0

2000,0

Організація надання
якісних послуг населенню,
покращення екологічного
стану курортної місцевості

с. Татарів

№
п/
п

Зміст заходу

Термін
виконання,
рік

Виконавці

Всього,
тис.грн.

1

2

3

4

5

1.

Будівництво Татарівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. з
облаштуванням двох мініплощадок для волейболу
та футболу

2010-2016

УКБ ОДА ,
Татарівська
сільська рада,
міськвикон
ком

9000,0

2.

Реконструкція приміщень
старої школи з метою
відкриття в селі Татарів
перукарні, банку,
нотаріату та інших потреб
територіальної громади

3.

4.
5.

6.

Будівництво та відкриття
стадіону
в с. Татарів

Будівництво амбулаторії
загальної практики
сімейної медицини в
с. Татарів
Влаштування тротуарів
вздовж центральної
дороги на території села
Підведення центрального
газопроводу до села
Татарів та газифікація
участків

2016-2020

2010-2012

2010-2013
2010-2015

2010-2020

Татарівська
сільська рада,
відділ освіти
міськвиконкому,
суб’єкти
підприємницької
діяльності,
інвестиційні кошти
ОДА, Татарівська
сільська рада,
інвестиційні кошти

ЦМЛ, Татарівська
сільська рада
Татарівська
сільська рада,
Служба
автомобільних
доріг в області
УКБ ОДА,
Татарівська
сільська рада,
територіальна
громада

Обсяги та джерела фінансування, тис. грн.
Дер
жавний
6

Облас
ний
7

Міський

Селищний
(сільські)

Інші

Очікувані
результати

8

9

10

11

6000,

1500,0

1500,0

200,0

200,0

1200,0

1000,0

600,0

200,0

6000,0

5100,0

900,0

500,0

400,0

100,0

6000,0

5000,0

Забезпечення належного
навчально – виховного
процесу в с. Татарів

800,0

200,0

Забезпечення

Проведення
різноманітних змагань та
турнірів. Організація
дозвілля для молоді та
покращення фізичного
стану їхнього здоров’я
Підвищення якості
надання медичних послуг,
покращення стану здоров’я
жителів

Покращення благоустрою
території села та належної
безпеки життя громадян
1000,0

Покращення екологічної
ситуації в регіоні,
економія енергоресурсів,
централізоване
газопостачання села

7.

Влаштування гравійно –
щебеневого, асфальтно –
бетонного покриття на 90
відсотках доріг місцевого
значення в селі Татарів та
освітлення 70 відсотків
вулиць

2010-2020

8.

Забезпечення
благоустрою та санітарної
очистки села Татарів

2010-2020

9.

10.

Будівництво нових
корпусів лікувально –
оздоровчого
комплексу„Петрос” в
с. Татарів з відповідною
інфраструктурою для
обслуговування
відпочиваючих

Капітальний ремонт
залізничного вокзалу
в с. Татарів

11.

Реконструкція з
добудовою ІІ поверху та
спортивного залу в
дошкільному
навчальному закладі
“Ліщинка” в
с. Татарів. Капітальний
ремонт водопровідної та
каналізаційної системи

12.

Будівництво дитячого
майданчика в селі Татарів
та облаштування парку
для сімейного відпочинку

Татарівська
сільська рада, ДП
„Ворохтянське
лісове
господарство ” ,
Карпатський НПП,
Суб’єкти
підприємницької
діяльності ,
інвестори
Татарівська
сільська рада,
територіальна
громада ,
суб’єкти
господарювання

Щорічно
600,0

300,0

300,0

Покращення благоустрою
території села,
забезпечення безпеки
руху транспорту та життя
громадян

Щорічно
100,0

50,0

50,0

Покращення благоустрою
території села, організація
зон відпочинку,
Їх озеленення

2010-2013

Виробничо-торгове
об’єднання
„Мекасор”,
Татарівська сільська
рада

33100,0

2010-2013

ДТГО „Львівська
залізниця”

1000.0

2010-2015

Татарівська
сільська рада

2010-2012

Татарівська
сільська рада,
інвестиційні кошти

1600,0

300,0

33100,0

Розширення та розбудова
оздоровчо-лікувального
закладу для дітей та
дорослих, будівництво нових
корпусів.
Надання оздоровчому
комплексу статусу
лікувального закладу.
Облаштування волейбольно –
баскетбольної та футбольної
плащадок , пляжу, фонтану,
набережної. Будівництво
водозабору та басейну.
Покращення надання якості
залізничних послуг та
обслуговування пасажирів

1000.0

Покращення естетичного
вигляду закладу та
збереження основних
фондів .Відкриття нових
груп для дітей
дошкільного
віку.Збереження
енергоресурсів та
теплоносіїв

1600,0

100,0

200,0

Організація належного
відпочинку та дозвілля для
мешканців регіону та
гостей населеного пункту

13.

Влаштування приміщень
полонинського та
вольєрного господарства
в урочищі „Женець”
с. Татарів

2010-2013

Карпатський
національний
природний парк

550,0

14.

Будівництво фунікулеру
на гору Хом’як урочище
Женець
с. Татарів

2010-2014

5000,0

5000,0

Організація активного
відпочинку та дозвілля
жителів та гостей міста

15.

Виготовлення проекту та
будівництво центрального
водопроводу із участку
Бащенка , очисних
споруд , каналізаційного
колектору та мереж
водовідведення
в с. Татарів
Розширення
інфраструктури готелю
„Коруна” , а саме:
будівництво бізнес –
центру на 200 осіб та SPA
– центру з відповідним їх
обладнанням, екоготелю
„Гуцульський двір” з
відповідною
інфраструктурою
Розвиток інформаційного
– центру в селі Татарів

2010-2020

Карпатський
національний
природний парк ,
кошти Міжнародних
грантів
Татарівська сільська
рада , територіальна
громада села,
забудівники

32000,0

32000,0

Покращення екологічного
стану на території
сільської ради.

Будівництво трьох
хостелів для
відпочиваючих та гостей
краю на території села
Татарів

16.

17.

18.

Збільшення кількості
відпочиваючих, створення
туристичної привабливості
регіону, виробництво
молочних продуктів та
відкриття магазину для їх
реалізації

550,0

2010-2013

Готель „Коруна”
с. Татарів

8500,0

8500,0

Розширення сфери послуг
готелю „Коруна”, надання
додаткових послуг,
будівництво нових
очисних споруд,
водопостачання та
водовідведення,
освітлення та капітальний
ремонт під’їзних шляхів.

2010-2020

Територіальна
громада с. Татарів,
суб’єкти
підприємницької
діяльності, кошти
Міжнародних
Грантів та Програм

1000,0

1000,0

2010-2020

Карпатський НПП,
сільська рада,
територіальна
громада населеного
пункту, кошти
Міжнародних
Грантів та Програм

22000,0

22000,0

Популяризація
Карпатського регіону
шляхом участі у
ріхномінітних виставках,
семінарах, організації
конференцій та інше.
Організація вело – екомисливських подорожей
для відпочиваючих та
гостей міста.
Забезпечення економного
проживання , особливої
духовної та демократичної
атмосфери для відпочинку,
як молоді так і різних
категорій громадян

19.

Будівництво
Татарівського лісництва
та позиціювання його як
візит - центру

2010-2020

Карпатський
національний
природний парк,
татарівська сільська
рада

1800,0

20.

Встановлення системи
опалення , перекриття
будинку культури в
с. Татарів, благоустрій
території та її огорожа
Створення приватної
служби по наданню
комунальних послуг в
селі Татарів
Відведення території та
облаштування кладовища
в селі Татарів

2010-2014

Татарівська сільська
рада , інвестиційні
кошти

420,0

2012-2020

Татарівська сільська
рада , суб’єкти
підприємницької
діяльності, інвестор

860,0

2010-2014

Татарівська сільська
рада

100,0

21.

22.

Секретар міської ради

1800,0

Сприяння розвитку
привабливого екологотуристичного іміджу
території Карпатського
НПП,
репрезентація
місцевості, сучасних
концепцій охорони
довкілля у
привабливому та
цікавому для
відвідувачів форматі
200,0

100,0

220,0

Розвиток мережі закладів
культури, організація
дозвілля громадян в
населеному пункті

860,0

Організація надання
якісних послуг населенню,
покращення екологічного
стану куротної місцевості
Покращення екологічного
стану території ,
вирішення соціально –
побутових питань

Галина Мацюк

