Довідка про підсумки виконання програми соціальноекономічного та культурного розвитку м.Яремче
за 9-місяців 2013 року
Рішенням міської ради від 27.12.2012 року №256-15/2012 затверджено
Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2013
рік.
За січень – вересень 2013 року промисловими підприємствами регіону,
які включені в основне коло (ВУВКГ, ПЗТЕ, РЕМ, ТзОВ «Смарт-Екобуд»)
реалізовано промислової продукції на суму – 997,6 тис.грн., що складає 70,1%
до відповідного періоду минулого року.
Зменшення обсягів реалізованої промислової продукції пов’язане з
призупиненням у 2013 році виробничої діяльності ТзОВ «Смарт-Екобуд».
В порівнянні з відповідним періодом минулого року обсяги реалізованої
продукції даного підприємства знизилися на 590,3 тис.грн. або 5,8 рази. Дане
підприємство зареєстроване на території Яремчанської міської ради, однак
виробничі потужності знаходяться в м.Івано-Франківську.
За січень- вересень оборот роздрібної торгівлі склав 357652,4 тис.грн.,
що складає 121,3% до відповідного періоду 2012 року. Обсяг реалізованих
послуг за січень- серпень 2013 року склав 409965,4 тис.грн., що становить
188,8 % до відповідного періоду минулого року.
Станом на 01.10.2013 року на території Яремчанської міської ради
функціонує 47 готелів на 2292 місця, 48 рекреаційних закладів на 2472
ліжкомісця та 552 садиби зеленого туризму на 8436 місць. За січень-вересень
2013 року з метою відпочинку Яремчанщину відвідали 676 тис.осіб
На
території ради функціонує шість туристичних організацій «Перлина Карпат»,
«Гуцульські мандри», «ТурЛідер», «Карпати TRAVEL», «SUN DAY», «Файно
Тур», які займаються організацією екскурсій, відпочинку та дозвілля туристів,
трансфером та поселенням. Події, які відбуваються в галузі туризму та
інформація про відпочинок постійно висвітлюються на сайті міськвиконкому
www.yaremche.org в розділах «Новини» та «Туристу».
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До кінця року очікується 350,0 млн.грн. капітальних інвестицій що на
92,9 млн.грн. менше ніж у 2012 році.

Зниження обсягів капітальних інвестицій допущено за рахунок спаду
обсягів житлового будівництва в порівнянні з першим півріччям 2012 року
на 38,8%.
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Зниження обсягів житлового будівництва у I півріччі 2013 році викликане
масовим введенням в експлуатацію житлових будинків (самобудів) у 2012 році
в зв’язку з тим, що з 1 січня 2013 року вступив в дію п.2 ч.2 ст.2 Закону України
« Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» у
частині притягнення до відповідальності за правопорушення щодо будівництва
індивідуальних (садибних ) житлових будинків, будівель, що вело за собою
збільшення вартості штрафних санкцій.
Як наслідок 80% власників житлових споруд, будівництво яких
здійснювалось без відповіднх на те дозволів, узаконили будівництво та ввели їх
в експлуатацію 2012 році.
До кінця року планується введення в експлуатацію III черги Яремчанської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 на 115 учнівських місць (замовник
УКБ). У 2014 році прогнозується введення в експлуатацію 3000 м.п. газових
мереж, будівництво яких здійснювалося в попередні роки (замовник – вуличні
комітети).
За 9-ть місяців 2013 року зменшився індекс продукції будівництва до
відповідного періоду минулого року в зв’язку з тим, що
будівельні
підприємства які зареєстровані на території міської ради малопотужні і
відповідно не конкурентоздатні. Перехідних об’єктів, роботи на яких були
розпочаті ними в попередніх періодах немає.
Будівельні організації, які проводять будівельні роботи на об’єктах
розташованих на території Яремчанської міської ради зареєстровані в інших
регіонах, відповідно обсяги будівельних робіт обліковуються по місцю
реєстрації.

- розвиток підприємництва
ПОКАЗНИКИ
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Станом на 01.10.2013 року зареєстровано 364 юридичних осіб в т.ч. 265
малих підприємства, з яких 149 або 56,2 % діючі, а також
проведено
державну реєстрацію 1741 громадянина СПД.
За січень-вересень 2013 року до дозвільного центру міста Яремче
звернулося 150 суб’єктів
господарювання. Адміністратором дозвільного
центру та місцевими дозвільними органами, що беруть участь у роботі
дозвільного центру з початку року надано 86 консультації (роз’яснення,
методичну допомогу). Зареєстровано заяви 46 СПД на видачу документів
дозвільного характеру. Зареєстровано 18 декларацій відповідності об’єкта
вимогам пожежної безпеки, 12 декларацій відповідності матеріально-технічної
бази об’єкта вимогам законодавства (на об’єкти торгівлі, ресторанного
господарства та сфери послуг). Видано 48 документів дозвільного характеру.
Поліпшення якості життя людей
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Заборгованість з виплати заробітної
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За 9 місяців 2013 року до бюджету м. Яремче (без врахування міжбюджетних
трансфертів) надійшло доходів загального та спеціального фондів в сумі
21388,8 тис. грн. або 103,3 відс. до уточненого плану на 9 місяців, в тому числі
до загального фонду надійшло – 18284,7 тис.грн. або 105,5 відс. до
затвердженого плану (17336,3 тис.грн.) та 104,3 відс. до уточненого плану
(17526,5 тис.грн.).
МФУ – 12530,9 тис.грн.
В порівнянні з

минулим роком

надходження загального фонду

бюджету м. Яремче ( без врахування трансфертів ) збільшились на 1011,0 тис.
грн. або на 5,9 відс.
В тому числі по основних платежах:
- податку на доходи фізичних осіб надійшло – 12950,0 тис.грн., або 107,2 %
до уточненого плану на 9 місяців (12076,4 тис.грн.) та в порівнянні з минулим
роком надходження збільшились на 1026,6 тис.грн. або на 8,6 %;
-

плати за землю надійшло – 3539,2

тис.грн., що становить 96,1 % до

уточненого плану на 9 місяців ( 3681,4 тис.грн.) та в порівнянні з минулим
роком надходження зменшились на 89,2 тис.грн. або на 2,5 % ( станом на
01.10.2013 року податковий борг по платі за землю становить 674,8 тис.грн.);
- місцевих податків і зборів надійшло – 1240,0 тис.грн., що становить 102,1
% до уточненого плану на 9 місяців(1214,2 тис.грн.) та в порівнянні з минулим
роком надходження збільшились на 150,1 тис.грн. або на 13,8%.
Доходи спеціального фонду (без врахування трансфертів) склали
3104,1 тис. грн., що становить 97,6 відс. до уточненого плану на 9 місяців. В

тому числі до бюджету розвитку надійшло доходів в сумі 2160,5 тис. грн., що
відповідно становить 86,4 відс.
Дотації вирівнювання з Державного бюджету надійшло в сумі
26002,1 тис. грн., що становить 97,4 відс. до плану на 9 місяців з урахуванням
змін.
Збір податків і платежів до Державного бюджету за січень-вересень 2013
року становить 10210,0 тис.грн., та збільшився на 1073,7 тис.грн. в порівнянні з
відповідним періодом минулого року. Поступлення до загального фонду
Державного бюджету – 10165,3 тис.грн.
Протягом січня-вересня 2013 року забезпечено поступлення до місцевих
бюджетів в сумі 25408,5 тис.грн. податків і зборів, в т.ч. податку на доходи
фізичних осіб – 17266,7 тис.грн., плати за землю – 3539,2 тис.грн. В цілому
показники по платежах місцевих бюджетів виконано на 107,7 % ( додатково
зібрано – 1810,3 тис.грн.) в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Станом на 01.10.2013 року податковий борг склав 3198,9 тис.грн., в т.ч.
податковий борг до Державного бюджету склав 2389,4 тис.грн., до місцевого
809,5тис.грн., кількість підприємств-боржників – 19 осіб.
Борг в сумі 2011,7 тис.грн виник в результаті позапланової
невиїздної документальної перевірки по ТОВ «Віктор і К» , в т.ч. по податку на
прибуток – 1274,5 тис.грн., та по ПДВ – 737,2 тис.грн.
Податковий борг зріс на 209,7 тис.грн по ТОВ «Ворохтянська лісова
компанія» в порівнянні з 01.01.2013 року. Борг зріс в зв’язку з тим, що
щомісячно нараховується орендна плата за землю в сумі 29,7 тис.грн.
З метою скорочення податкового боргу підприємствам та СГД –
боржникам направлено з початку року 9 податкових вимог на суму 2054,5
тис.грн. Всього погашено податкового боргу по вжитих заходах за 9 м-ців 2013
року на суму 429,0 тис.грн. в т.ч. до місцевого бюджету – 370,0 тис.грн.в т.ч.
після отримання податкових вимог та проведених співбесід надійшло 186,3
тис.грн., в судовому порядку по виконавчих листах – 236,7 тис.грн.,
надходження від боржників, які перебувають у процедурі банкрутства – 6,0
тис.грн.
В 2013 році СГД та підприємствам – боржникам направлено 14
претензій про погашення податкового боргу та подано 9 позовів до суду про
стягнення заборгованості на суму 2207,2 тис.грн.

За 9-ть місяців 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду
надійшло власних коштів в сумі – 42184,4 тис.грн., при плані – 42590,3 тис.грн.
або 99,05% планового завдання. У вересні міісяці при плані - 4875,5 тис.грн.
надійшло власних коштів в сумі – 4420,2 тис.грн., або 90,7% планового
завдання. План власних надходжень не виконано в зв’язку з тим, що
недопоступили кошти від платників міського бюджету в сумі – 532,0 тис.грн.

Надходження коштів за додатковими ставками, які зараховуються до
спеціального фонду Державного бюджету станом на 01.10.2013 року
становлять 29,9 тис.грн.
За звітний період до бюджету Фонду надійшло коштів від фізичних осіб
підприємців – 2537,5 тис.грн. в т.ч. від підприємців які працюють на умовах
спрощеної системи оподаткування – 2048,3 тис.грн.
Заборгованість зі сплати до бюджету управління Пенсійного фонду в
м.Яремче станом на 01.10.2013 року в порівнянні з 01.01.2013 року ( 73,2
тис.грн.) зменшилася на 17,5 тис.грн і становить 55,7 тис.грн., з неї:
по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування – 6,0 тис.грн;
по єдиному соціальному внеску – 49,7 тис.грн., в т.ч. фінансові санкції та
пеня – 4,2 тис.грн.;

Міськвиконкомом постійно вживаються заходи щодо
детінізації
економіки та легалізації зайнятості населення. На протязі звітного періоду
проведено п’ять засідань тимчасової комісії з питань погашення заборгованості
із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат.
Розпорядженням міського голови від 25.01.2013 року № 10-р
створено робочу групу з обстеження суб’єктів господарювання сфери зимового
туризму та відпочинку.
Даною групою протягом січня- березня 2013 року проведено
обстеження у 288-х суб’єктів господарювання, під час яких виявлено 46
неоформлених найманих працівників, 6 працівників оформили свої трудові
відносини, легалізовано заробітної плати на суму 8,3 тис.грн.
З квітня місяця продовжує працювати робоча група з детінізації
зайнятості населення, якій доручено проводити обстеження суб’єктів
господарювання. З квітня по вересень 2013 року здійснено обстеження 133-х
суб’єкта підприємницької діяльності, під час яких виявлено 31 неоформлених
найманих працівників, 16 працівників оформили свої трудові відносини в
Яремчанському міському центрі зайнятості. Легалізовано заробітної плати на
суму 23,0 тис.грн.
Всого з початку року здійснено обстеження 421СГД , виявлено 77
неоформлених найманих працівників, 22 працівники оформили свої трудові
відносини в Яремчанському міському центрі зайнятості. Легалізовано
заробітної плати на суму 31,3 тис.грн.
За матеріалами перевірок 31 СПД притягнуто до адміністративної
відповідальності.
Середня чисельність населення згідно статистичних даних по регіону станом
на 01.09.2013р. складає 22,8 тис. чол. Згідно з балансом трудових ресурсів у
місті їх чисельність залишається в межах 12,865 тис. чоловік. Рівень
зареєстрованого безробіття станом на 01.09.2013 року склав 3,75%., або 0,9%
більше в порівнянні з 01.01.2013 До кінця року очікується зменшення рівня

безробіття до 3,4 % за рахунок працевлаштування осіб на сезонні роботи
(кочегари, охоронці, гувернантки – 80 осіб). Ріст рівня безробіття у 2013 році
пов’язаний з вивільненням працівників на підприємствах регіону – 25 осіб
(санаторій «Прикарпатський» та база відпочинку «Карпати»), а також
перебуванням на обліку випускників ПТУ та вищих навчальних закладів –
63 особи.
За січень-вересень 2013 року кількість створених нових робочих місць
склала – 641 одиниць, що становить 81,1 % до річного завдання ( річне
завдання 790 робочих місць). Інформування громадян щодо програм і послуг,
які здійснюють центр зайнятості м. Яремче і бізнес-центр м. Яремче з
перекваліфікації працівників систематично проводиться через засоби масової
інформації та на Веб - сторінці обласного центру зайнятості та міської ради.

