Про хід виконання Програми економічного та соціального
розвитку міста Яремче за січень-березень 2019 року
Станом на 1 квітня 2019 року у місті Яремче та населених пунктах,
підпорядкованих міській раді, чисельність наявного населення становила 23,2 тис.
осіб, у тому числі у м.Яремче – 8,1 тис., смт.Ворохті – 4,2 тис. у сільській
місцевості – 10,9 тис.осіб.
У січні-березні 2019 року зареєстровано 70 живонароджених та 80 померлих
проти 52 та 79 осіб відповідно у січні-березні минулого року.
Промисловість
За січень-березень 2019 року промисловими підприємствами міста
реалізовано продукції на суму 10,1 млн.грн. Частка міста у загальнообласному
обсязі реалізації становила, як і у відповідному періоді 2018 року – 0,1 %.
У структурі реалізованої продукції добувної та переробної промисловості за
основними промисловими групами 100% займали товари проміжного
споживання.
Промисловість міста представлена підприємствами з виробництва харчових
продуктів, неметалевої мінеральної продукції, з оброблення деревини,
виготовлення виробів з деревини, постачання пари, гарячої води та
кондиційованого повітря.
У січні-березні 2019 року порівняно з січнем-березнем 2018 року
спостерігалося збільшення виробництва піддонів плоских та обичайок, з
деревини, гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків
або відходів рослинного походження у 2,2-2,8 раза. При цьому зменшено випуск
деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи
лущеної, завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини, смереки та сосни) у 2,3
раза, сумішей асфальтових для дорожнього покриття. Хліба та виробів
хлібобулочних, нетривалого зберігання та вироблено на рівні січня-березня 2018
року.
Також з початку року підприємства району здійснювали виробництво
деревини з ялини та смереки уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари
чи лущеної, завтовшки більше 6 мм.
Потенціал промислового комплексу міської ради формують: ВУВКГ, ПЗТЕ,
ТзОВ «Віта Констракшн», КП «Благоустрій», обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг) яких у січні – березні 2019 року склав 92% загального
показника по місту.
За січень - березень 2019 року Центр обслуговування платників,
який створений при Яремчанській ДПІ Надвірнянського управління ГУ ДФС,
надав платникам податків – підприємцям, юридичним особам, а також
пересічним громадян 866 адміністративні послуги.
Основну питому вагу адміністративних послуг станом на 01.04.2019 року
складають: видача картки платника податків та внесення до паспорта
громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника

податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків – 317, реєстрація
платника єдиного податку – 121; надання витягу з реєстру платника єдиного
податку -57; реєстрація книг обліку доходів і витрат – 63; реєстрація реєстратора
розрахункових операцій –6; реєстрація книг обліку розрахункових операцій –51;
видача відомостей з ДРФОПП про суми виплачених доходів та утриманих
податків - 236; внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки)
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта - 2; включення неприбуткового підприємства (установи, організації) до
Реєстру неприбуткових установ та організацій-2; підтвердження статусу
податкового резидента України – 1.
За січень – березень 2019 року платниками податків Яремчанської міської
ради до Зведеного бюджету сплачено 75,4 мільйонів гривень податків, зборів та
інших обов’язкових платежів. У порівнянні з аналогічним періодом попереднього
року сума надходжень збільшилась на 29,8 млн.гривень.
До Державного бюджету протягом січня – березня 2019 року перераховано
34,6 мільйонів гривень, в тому числі – податку на додану вартість – 16,8 млн.
грн., рентної плати за користування надрами - 8,3 млн.грн., податку на доходи
фізичних осіб – 6 млн.гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року
надходження збільшились вдвічі – на 17,3 млн.гривень.
До Місцевих бюджетів впродовж січня - березня 2019 року мобілізовано
надходжень у сумі 40,8 млн.гривень. В порівнянні з минулим роком це більше
на 12,5 млн. грн. Основними джерелами наповнення місцевих бюджетів є податок
на доходи фізичних осіб 17,6 млн.грн., плата за землю 8,2 млн.грн., єдиний
податок 6,3 млн.грн., податок на нерухоме майно 2 млн.гривень.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування
забезпечено в сумі 28,5млн.грн., порівняно з надходженнями аналогічного
періоду минулого року показник збільшено на7,5 млн. гривень.
Впродовж січня-березня 2019 року платники податків сплатили до
державного бюджету1822 тис.гривень військового збору. Цьогорічний показник
на 38,2 відс. перевищує надходження відповідного періоду минулого року, а
додаткова сума складає 504 тис. гривень.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міста
у січні-березні 2019 року склали 431,3 тис.дол.США, імпорту товарів – 1295,5
тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року обсяги експорту та
імпорту збільшилися відповідно в 1,6 раза та у 3 рази. Негативне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами становило 864,2 тис.дол.США, коефіцієнт покриття
експортом імпорту склав 0,33. Питома вага міста у загальнообласних обсягах
експорту товарів склала 0,2%, імпорту - 0,8%.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 22 країн
світу. Найбільше товарів експортували з міста до Угорщини, Республіки Молдова,
Румунії, Німеччини, Лівану, Польщі. За межі країни відвантажували деревину і
вироби з деревини.
Понад 90% обсягів імпортних надходжень отримано з Австрії, Словаччини,
Німеччини та Литви. Структуру імпорту складали, насамперед, механічні та
електричні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного, маса з

деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів, полімерні матеріали,
пластмаси та вироби з них.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 квітня 2019 року становив 9,7
млн.дол.США (1,1% загальнообласного показника), що відповідає 9 місцю серед
міст обласного значення та районів області. Сукупний обсяг іноземного капіталу
порівняно з обсягом інвестицій на початок 2019 року зменшився на 1,4%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій
склав 428 долара (по області – 659,3 дол.). За цим показником місто посіло 5 місце
серед міст обласного значення та районів.
Інвесторами виступили 5 країн світу, найбільшим з яких є Кіпр.
Нерезидентами Кіпру вкладено 94,2 % загального обсягу інвестицій у місто (9,1
млн.дол.США).
Майже весь обсяг прямих інвестицій зосереджено у закладах з тимчасового
розміщення й організації харчування.
Станом на 1 квітня 2019 року в Єдиному державному реєстрі підприємств та
організацій України (ЄДРПОУ) на території міста налічувалось 484 юридичні
особи та 34 суб’єкти економіки без статусу юридичної особи. У порівнянні з 1
січня 2019 року кількість юридичних осіб збільшилась на 5 одиниць.
За
кількістю зареєстрованих юридичних осіб місто посіло 17 місце серед міст
обласного значення та районів області.
Споживчий ринок та надання послуг
В регіоні функціонує: 139 об’єктів торгівлі, 8 ринків, 19 аптек, п’ять
автозаправочних станцій, 21 будівельних( господарських) магазинів, а також 6
кіосків з продажу хліба та хлібобулочних виробів
БХП «Брошнівська
хлібопекарня».
До послуг місцевих жителів та гостей міста: 113 закладів громадського
харчування, 9 перукарень-салонів, 3 тренажерні зали, 3 заклади по ремонту
взуття, 3 фірми з надання фото послуг, 1 заклад з порізки скла, 2 заклади з
ремонту електроприладів, 3 заклади шиномонтажу, 3 автомийки, 180 сезонних
прокатів вело - та гірськолижного спорядження.
У 2018 році роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) міста,
основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 288,9
млн.грн. В обсязі роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі
міста понад 70% склав продаж непродовольчих товарів.
У розрахунку на одну особу населення у 2018 році вказаними
підприємствами міста реалізовано товарів на суму 12 451 грн. (у т.ч.
продовольчих – на 3 709 грн., непродовольчих – 8 742 грн.), що відповідає 4
місцю серед міст обласного значення та районів області.
На ринку послуг міста протягом І кварталі 2019 року працювало 46
підприємств (юридичних осіб), основним видом діяльності яких є надання послуг.
Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, за
цей період склав 437,1 млн.грн., з них на 285,2 млн.грн. реалізовано населенню, на
134,5 млн.грн. – підприємствам (установам), на 17,4 млн.грн.-іншим споживачам.
У структурі загального обсягу реалізованих послуг 39,2% складали послуги
із діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування, 33,8% - з
тимчасового розміщування та організації харчування, 26,3% - послуги у сфері

операцій з нерухомим майном, 0,7% - інші види послуг. Серед послуг, наданих
населенню, переважали послуги з діяльності у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування (58,5%) і з тимчасового розміщування та організації
харчування (40,3%).
Капітальні інвестиції
У січні-березні 2019 року підприємствами та організаціями міста за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 60,8 млн.грн. капітальних
інвестицій (за січень-березень 2018 року – 49,1 млн.грн.). Частка міста у
загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 3,5% (за січеньберезень 2018 – 2,8 %), що відповідає 5 місцю серед міст обласного значення та
районів області.
Фактично увесь обсяг капітальних інвестицій спрямовано у матеріальні
активи. На інвестиції у житлові будівлі припадає 73,3% загального обсягу
капітальних інвестицій у матеріальні активи, машини, обладнання та інвентар і
транспортні засоби– 9,8%, нежитлові будівлі– 8,3%, інші матеріальні активи –
8,6%.
Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій виступають
кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно 67,9%
загального обсягу інвестицій. Частка власних коштів підприємств та
організацій у загальному обсязі капітальних інвестицій становила 25,6%,
державного та місцевих бюджетів – 0,3%. Інші джерела фінансування в обсязі
освоєних капітальних інвестицій становлять 6,2%.
У придбання та створення нових активів було спрямовано 56,2 млн. грн.,
або 92,5% загального обсягу капітальних інвестицій. Витрати на
реконструкцію, модернізацію та вдосконалення активів склали 7,5%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по
місту склав 2 693,7 грн. (в середньому по області – 1 275,2 грн.), що відповідає
3 місцю серед міст обласного значення та районів області.
Зайнятість та безробіття
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ,
організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників
10 і більше осіб по місту у І кварталі 2019 року склала 3572 особи, що становить
1,9% загальної кількості працівників по області. За кількістю штатних працівників
у І кварталі 2019 року місто посіло 16 місце серед міст обласного значення та
районів області.
За даними державної служби зайнятості, упродовж січня-березня 2019 року
статус безробітного мали 278 осіб проти 249 у січні-березні 2018 року.
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2019 року
становила 184 особи, що на 10,8% більше, ніж на кінець лютого 2019 року.
Допомогу по безробіттю отримали 85,3% осіб, які мали статус безробітного.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по
безробіттю впродовж березня 2018 року становила 146 осіб. Середній розмір
допомоги по безробіттю становив 2973 грн., що складає 71,2% законодавчо
визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн.)
Кількість вакансій, заявлених роботодавцями у березні 2019 року становила
163 одиниці (на кінець березня 2018 року-135 одиниць).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець
березня 2019 року, як і на кінець березня 2018 року, становило одну особу.
Доходи населення
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019 року склав 8 505 грн., що
на 5,7% більше від середньообласного показника. Порівняно з І кварталом 2018
року заробітна плата збільшилась на 26,8%. За розміром середньомісячної
заробітної плати штатних працівників у І кварталі 2019 року місто посіло 5 місце
серед міст обласного значення та районів області.
Станом на 1 квітня 2019 року заборгованість із виплати заробітної плати на
підприємствах, в установах, організаціях міста відсутня.
Соціальний захист населення
У січні-березні 2019 року призначено субсидії на оплату житловокомунальних послуг 31 домогосподарству, з них у міських поселеннях - 3, у
сільській місцевості – 28. Сума призначених субсидій за даний період склала 49,3
тис.грн., з неї у міських поселеннях -2,4 тис.грн., у сільській місцевості – 46,9
тис.грн. У розрахунку на одне домогосподарство середній розмір призначеної
субсидії у березні 2019 року становив 1 367 грн., проти 2 000 грн. березня 2018
року.
Крім того, упродовж січня-березня 2019 року – 114 домогосподарствам
призначено субсидії на придбання скрапленого газу та пічного побутового
палива, з них 108 – домогосподарства сільської місцевості. Сума призначених
субсидій у І кварталі 2019 року склала 370,6 тис.грн., з неї 348,1 тис.грн. для
домогосподарств сільської місцевості. Середній розмір призначеної субсидії
цього виду у розрахунку на одне домогосподарство у березні 2019 року становив
3 278 грн. (у березні 2018 року – 3 039 грн.).
Заклади дошкільної освіти
На кінець 2018 року у місті функціонували 6 закладів дошкільної освіти 2-у
міських поселеннях, 4-у сільській місцевості) на 494 місця, у яких виховувалися
555 дітей, з них 511 осіб або 92,1% - діти у віці 3 роки і старші. Завантаженість
закладів дошкільної освіти у 2018 році становила 112 дітей на 100 місць (у 2017
році-115), у тому числі у міських поселеннях – 101, у сільській місцевості – 139
при середньому показнику по області – 124 дитини на 100 місць.
Витрати на охорону навколишнього середовища
На охорону навколишнього природного середовища підприємствами,
організаціями та установами міста протягом 2018 року було витрачено 38,7
млн.грн. (без ПДВ), з яких 92,3% складають поточні витрати, 7,7% - капітальні
інвестиції. За рахунок коштів державного і місцевого бюджетів освоєно 84,4%
обсягу капітальних інвестицій та здійснено 78,2% поточних витрат, за рахунок
власних коштів підприємств та організацій – 12,9% і 21,5%, за рахунок інших
джерел фінансування – 2,75 та 0,3% відповідно.

Будівництво
У січні-березні 2019 року на території міста прийнято в експлуатацію
13тис. м2 загальної площі в житлових будівлях нового будівництва, що у 2,6 раза
більше, ніж в аналогічному періоді 2018 року. За темпом зростання будівництва
нового житла місто посіло 5 місце серед міст обласного значення та районів
області. Частка міста у загальному обсязі новозбудованого в області житла
становить 5,5%, що відповідає 3 місцю серед міст обласного значення.
Транспорт
Вантажні перевезення. Автомобільним транспортом міста у січні-березні
2019 року замовникам доставлено 3,7 тис.т вантажів, вантажооборот становив
805,7тис.ткм, що відповідно в 1,6 раза та в 1,8 раза більше за відповідний період
2018 року.
Пасажирські перевезення. Автомобільним транспортом перевезено 79,1 тис.
пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1,9 млн.пас.км, що відповідно на
10,7% та 2,9% менше, ніж за відповідний період 2018 року.
Відділ економічного розвитку міськвиконкому

