Про хід виконання Територіального плану заходів на 2013 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на території Яремчанської
міської ради» за 9-ть місяців 2013 року

I.РЕФОРМА МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
- Створено центр первинної медико-санітарної допомоги, як юридичну особу
та розроблено штатний розпис. На даний час проводиться підготовка
приміщення, опрацювання нормативної бази центру ПМСД. Розроблено
штатний розпис;
проведено інвентаризацію обладнання закладів охорони здоров’я та
визначено потребу дооснащення. Скорочення ліжкового фонду в регіоні
проводитися не буде;
на даний час проводиться організаційна робота щодо створення центру
екстреної медичної допомоги. При створенні такого центру пункт швидкої
допомоги буде передано на баланс центру;
- згідно штатного розпису центру первинної медико-санітарної допомоги для
доукомплектації кадрів необхідно 16 лікарів загальної практики сімейної
медицини . Дано плановий запит в національний медичний університет для
підготовки необхідних кадрів.
II.РЕФОРМА ОСВІТИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ
Збільшення відсотку охопленості дітей дошкільним вихованням буде
здійснюватись двома шляхами: будівництвом нових дошкільних закладів
(триває будівництво ДНЗ «Ластівочка» в с.Поляниця) та реконструкцією
існуючих (проведено капітальний ремонт II поверху ДНЗ «Лісова казка»
смт.Ворохта), що дало можливість відкрити ще одну групу дошкільнят.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.07.2013 року № 472-р
виділено кошти на завершення будівництва 111 пускового комплексу
Яремчанської ЗОШ 1-111 ст. №2. Департамент будівництва, житловокомунального господарства, містобудування та архітектури ОДА здійснює
організаторську роботу по проведенню тендеру на завершення будівництва.
До початку нового 2013-2014 навчальних років було проведено заміну всіх
віконних блоків на склопакети в Яремчанській ЗОШ 1-11 ст.№3 на суму 94,7
тис.грн. та частково ( 23 вікна на суму 30,0 тис.грн.) у Яремчанській ЗОШ 1-111
ст. № 2. На підготовку до опалювального сезону по управлінню освіти було
використано 65,7 тис.грн. на ремонт опалювальної системи в ДНЗ «Гірський
струмочок», на ремонт котелень – 60 тис.грн. на заміну дерев’яної підлоги у
двох навчальних класах Яблуницької ЗОШ 1-111 ст. – 24,7 тис.грн.

III. РЕФОРМА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Реформування системи пенсійного забезпечення
За дев’ять місяців 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду в
м.Яремче надійшло власних коштів в сумі – 42184,4тис.грн., при плані –
42590,3 тис.грн. або 99,05% планового завдання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження
збільшились на 2277,6 тис.грн. або 5,7%.
Надходження коштів за додатковими ставками, які зараховуються до
спеціального фонду Державного бюджету станом 01.10.2013 року становлять
29,9 тис.грн.
За дев’ять місяців 2013 року до бюджету Фонду надійшло коштів від
фізичних осіб-підприємців – 2537,5 тис.грн., в тому числі від підприємців, які
працюють на умовах спрощеної системи оподаткування – 2048,3 тис.грн.
З початку року спільно з Державним інспектором праці проведено
перевірки у 30 фізичних осіб-підприємців та однієї юридичної особи, щодо
додержання платниками законодавства про працю. Під час перевірок виявлено
51 неоформлених найманих працівників.
Матеріали перевірок подано до суду на притягнення винних до
адміністративної відповідальності. По платниках, які зареєстровані в інших
Пенсійних фондах направлено листи, для вжиття відповідних заходів вливу.
Інформація про платників, які найманим працівникам нараховують
заробітну плату менше законодавчо встановленого мінімального розміру,
мають заборгованість перед Фондом, щомісячно надаються контролюючим та
правоохоронним органам, соціальним партнерам.
Управлінням проводиться роз’яснювальна робота серед страхувальників
щодо норм Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.
На обліку в управлінні станом на 01.10.2013 року перебуває 2092
платників, в т.ч. 339- юридичних осіб та 1753 фізичних осіб, в т.ч. на спрощеній
системі оподаткування 694 – фізичних осіб, з яких 168 пенсіонери та інваліди,
які не сплачують єдиний соціальний внесок, 4 фізичних осіб-підприємців взяли
участь в добровільній системі загальнообов’язкового соціального страхування
по сплаті єдиного соціального внеску.

Реформування системи соціальної підтримки та послуг
Управлінням праці та соціального захисту населення міськвиконкому
проведено інвентаризацію пільг окремим категоріям громадян та посилено
контроль за якістю наповнення інформації, що міститься в ЄДАРП.
- проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення
щодо надання соціальної підтримки та послуг вразливих категорій сімей та
дітей.
- Інформація щодо надання населенню соціальних послуг на платній
основі висвітлюється в Регіональному часописі «Яремчанський вісник».

Реформування системи прав дітей, які потребують державної підтримки,
та сімейної політики
Станом на 01.09.2013 року на первинному обліку служби у справах дітей
міськвиконкому перебуває 27 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, з них 23 – під опікою та піклуванням, на повному державному
утриманні перебуває четверо дітей.
З метою захисту прав і законних інтересів дітей, органом опіки та
піклування та службою у справах дітей вживаються заходи по забезпеченню
захисту житлових та майнових прав дітей. Ведеться облік житла та майна дітей
під облікової категорії, на кожну дитину, яка перебуває на обліку, створено
житловий реєстр. На сьогоднішній день житлом на праві власності забезпечено
шестеро дітей та 19 дітей - з правом користування, 2 – не забезпечені житлом.
З метою сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, службою ведеться облік
кандидатів в усиновлювачі, потенційних батьків-вихователів, прийомних
батьків, опікунів, піклувальників. На обліку перебуває одна сім’я, яка бажає
усиновити дітей, три сім’ї усиновили чотирьох дітей.
На виконання окремого доручення міського голови. з метою надання
дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування всебічної
допомоги, службою у справах дітей проводиться робота стосовно закріплення
за дітьми даної категорії, що знаходиться під опікою, піклуванням, в сім’ях
громадян, навчаються в професійно-технічних та вищих навчальних закладах,
шефів з числа суб’єктів підприємницької діяльності, благодійних, релігійних.
громадських організацій, фондів, підприємств усіх форм власності.
Сфера оплати праці та зайнятості населення
Протягом звітного періоду 31 безробітних отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю.
Протягом 9-ти місяців 2013 року центром зайнятості працевлаштовано 145
осіб незайнятого населення, які мають додаткові гарантії у сприянні у
працевлаштуванню. Створено 641 робочих місць.
Розпорядженням міського голови від 25.01.2013 року № 10-р створено
робочу групу з обстеження суб’єктів господарювання сфери зимового туризму
та відпочинку. З початку року здійснено обстеження 421-го суб’єкта
підприємницької діяльності, під час яких 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.

IV. ДЕРЕГУЛЯЦІЯ, РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА
РЕФОРМУВАННЯ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

- Згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та проекту
«Центр надання адміністративних послуг – зміна управлінської поведінки
влади» відкриття центру надання адміністративних послуг в м.Яремче буде
здійснено до 01.01.2014 року.
На сьогоднішній день адміністративні послуги відділами, управліннями
та структурними підрозділами
органу місцевого самоврядування та
територіальними підрозділами видаються на місцях.
Перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами
Яремчанської міської ради сформований . Інформаційні та технологічні картки
відповідно до переліку розроблені, затверджені та розміщені на офіційному
веб-сайті міськвиконкому www.yaremche.org в розділі «Адміністративні
послуги».
Міськвиконкомом спільно з відділенням Центру поштового зв’язку № 4
Івано-Франківської УДППЗ «Укрпошта» 9.08.2013р.
впроваджено в дію
проект «Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».
- розпорядженням міського голови від 21.07.2009 року № 209-р
затверджено міжгалузеву колегіальну раду підприємців міста Яремче.
З метою співпраці на засадах партнерства, відкритості та прозорості, а
також у реалізації державної регуляторної політики та сфері підприємництва
міськвиконкомом здійснюється організаційне та інформаційне забезпечення
роботи міжгалузевої колегіальної ради підприємців.
- У 2013 році, згідно заходів Регіональної Програми підтримки малого
підприємництва, з метою фінансової підтримки діяльності Фонду підтримки
підприємництва в м.Яремче у міському бюджеті закладено на 2013 рік –
10,0тис.грн.
VI. МІЖНАРОДНА ІНТЕГРАЦІЯ
З метою організації літнього міжнародного молодіжного табору 13-24
серпня 2013 року (Україна-Польща-Франція) 01 лютого 2013 року укладено
партнерську угоду між громадською організацією «Спільнота Комун Кеврон»
(м.Еврон, Франція) та виконавчим комітетом Яремчанської міської ради в
рамках програми «Молодь в дії», яка фінансується Європейським Союзом.
18-19 травня 2013 року на підставі Рамкової угоди між містом Яремче та
містом Намислів (Республіка Польща) про торгівельно-економічне, науковотехнічне і культурне співробітництво від 25.05.2012 року відбулася зустріч
працівників поліції м.Намислів із працівниками Яремчанського МВ УМВС з
метою обміну досвідом та налагодженню міжнародної співпраці.
В рамках Програми транскордонного співробітництва УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна 2007-2013 на території регіону реалізовуються
проекти «Без кордонів: мережа туристичних маршрутів в Східних Карпатах»
та «Розширення прав і можливостей жінок в сільській місцевості ІваноФранківської області в бізнесі у секторі зеленого туризму».
Метою проекту «Без кордонів: мережа туристичних маршрутів в Східних
Карпатах» є розвиток та просування транскордонного природного туризму на

охоронних територіях природних парків та прилеглих територіях, які
розташовані в Івано-Франківській області України та повіті Марамуреш
Румунії. До головних заходів проекту входить розробка нових і підтримка та
оновлення існуючих туристичних маршрутів — як місцевих, так і українськорумунських. Також увагу буде приділено маркетингу екотуризму в цільовому
регіоні, через видання карт, путівників, просування в Інтернеті, а також
співпрацю з туристичними операторами, спрямовану на розробку і просування
цілісних туристичних продуктів. Окрім розробки та знакування туристичних
маршрутів, ресурси проекту буде інвестовано і в супутню туристичну
інфраструктуру, таку як спорудження веж для спостереження за птахами та
ссавцями, встановлення інформаційних таблиць і карт, а також сходів, містків
та поручнів.
Проект «Розширення прав і можливостей жінок в сільській місцевості
Івано-Франківської області в бізнесі у секторі зеленого туризму» має на меті
покращити інформаційну підтримку жінок у сфері сільського зеленого туризму
в Яремчанському регіоні, Косівському, Верховинському та Надвірнянському
районах, сформувати засади для міжнародного співробітництва, а також для
обміну досвіду та знаннями з партнером із Румунії з метою покращення
інформаційно-комунікативного простору у секторі зеленого туризму. В рамках
проекту на території Косівського, Верховинського, Надвірнянського,
Яремчанського районів буде проведено низку тренінгів для здобуття знань і
навичок щодо ведення бізнесу та ділового спілкування для жінок, залучених
до сільського зеленого туризму.

X.РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА
Відповідно до вимог Закону України «Про оцінку земель», проведено
поновлення нормативної грошової оцінки земель м. Яремче. Поновлення
нормативної грошової оцінки земель м. Яремче проводилось інститутом
«Діпромісто» на замовлення виконавчого комітету Яремчанської міської ради.
Нормативно-грошова оцінка земель в м.Яремче була затверджена
рішенням сесії міської ради від 30.05.2013 року № 330-17/2013. Інформація про
вступ в дію з 01.01.2014 року нормативно-грошової оцінки доведена до
орендарів земельних ділянок. Примірник технічної документації про
нормативно грошову оцінку переданий у відділ Держземагентства у
м.Яремчому.
XI. ВПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ
Рішенням міської ради від 13.09.2012 року №239-14/2012 затверджено
«Цільову програму розвитку інвестиційної діяльності Яремчанського регіону на
2013-2015 роки».
Продовжується будівництво відпочинкового комплексу «С-Матіс»,
будівництво 11 черги готелю «Станіславський».
Відділом туризму та рекреацій
спільно із Фондом підтримки
підприємництва підготовлено до друку путівник «Яремче: історія та культура»

В першому півріччі 2013 року обсяг інвестицій в економіку регіону за
статистичними даними склав 106750,0 тис. грн., та на одну особу - 4874,4
грн.
Станом на 1 липня 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій склав
924,1 тис.дол.США, у розрахунку на одиницю населення наростаючим
підсумком з початку інвестування - 42,2 дол.США.

XIII. РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У серпні - вересні 2013 року голови політичних партій, голова
громадської ради м.Яремче взяли участь у підготовці проектів 20-ї сесії міської
ради, у обговорені проекту рішення «Про заборону продажу енергетичних
напоїв на території міської ради дітям до 18 років» та обговорені проекту
концепції реформування місцевого самоврядування.

XIV. РЕФОРМА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
З метою виконання заходів з реалізації Основних підходів до
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих
бюджетів, рішенням сесії міської ради №204-15/2012 від 27.12.2012 року
затверджено додаток 3.1 «Розподіл видатків міського бюджету м. Яремче на
2013 рік за головним розпорядником коштів» за програмно-цільовим методом.
Розпорядженням міського голови від 24.01.2013 року №9-р «Про
збільшення надходжень до бюджету м. Яремче, економного і раціонального
використання бюджетних коштів на дотримання суворої фінансової дисципліни
у 2013 році затверджено заходи щодо ефективного і раціонального
використання бюджетних коштів та наповнення дохідної частини бюджету
міста.
Дії міськвиконкому спрямовані на своєчасну і в повному обсязі виплату
заробітної плати працівникам бюджетних установ та проведення розрахунків за
енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами
міста. З цією метою на вказані виплати спрямовано вільних залишків в сумі
247,5 тис.грн. та перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 420,0 тис.грн.
Протягом 9-ти місяців 2013 року заробітна плата працівникам бюджетних
установ, які утримуються за рахунок коштів міського бюджету, виплачується
своєчасно і в повному обсязі.
п.2.2. Розпорядженням міського голови від 17.04.2013 року №75-р
затверджено територіальний план заходів на 2013 рік щодо впровадження
Програми економічних реформ на території Яремчанської міської ради.
Відділ економіки і промисловості МВК

