Підприємництво

Підприємництво - це провідний сектор ринкової економіки, який забезпечує насиченість ринку
товарами та послугами, сприяє здоровій конкуренції, створює новий прошарок підприємецьвласник. Воно базується на самостійній, ініціативній, систематичній, на власний ризик, діяльності
по виробництву продукції, надання послуг і зайняттю торгівлею і має на меті сприяння прибутку.
Малий бізнес м. Яремче активно проявляє себе в різних сферах, відіграє важливу роль у розбудові
нашого міста. Активний його розвиток дозволяє створювати нові робочі місця, наповнювати міський
та Державний бюджети, забезпечувати населення різноманітними товарами та послугами.
Створення цілісної і ефективної системи підтримки малого і середнього бізнесу в регіоні
здійснюється шляхом реалізації Регіональної програми малого підприємництва на території
Яремчанської міської ради, що сприяє вирішенню ключових проблем ведення бізнесу – ресурсного,
інформаційного і фінансово-кредитного забезпечення підприємств регіону.
Рішенням міської ради від 21.01.2011 року №46-2/2011затверджено Регіональну програму
підтримки малого підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2011 – 2012 роки.
В міському бюджеті на 2011 рік на Регіональну програму підтримки малого підприємництва
передбачено кошти в сумі 30,0 тис. грн.
Станом на 01.08.2011 року зареєстровано 345 юридичних осіб в т.ч. 250 малих підприємств, з яких 130
або 52,0 %діючі, а також проведено державну реєстрацію 1609 громадян СПД, з яких ст. на 01.08.2011 року
сплачували податки 1466 осіб.За січень-липень 2011 року кількість створених нових робочих місць склала –
686 одиниць, в тому числі за рахунок малого підприємництва – 87 одиниць. Середньомісячна заробітна плата
працівників малих підприємств за 2010 рік склала 1090,27 гривень, що складає 117,4% до аналогічного
періоду 2009 року.
В 2011 році продовжує успішно розвиватися туристична галузь.
Станом на 01.08.2011року на території ради функціонує 69 туристично – відпочинкових та спортивних
закладів, загальною потужністю на 5676 місць. У сфері приватного зеленого туризму послуги з проживання
надають 545 садиб – на 6 312 ліжко-місць, що дає можливість нарощувати лікувально – оздоровчі, туристичні,
спортивні послуги, в тому числі для іноземних туристів. Так, за звітний період 2011 року зареєстровано 7
садиб зеленого туризму, потужність яких складає 25 ліжко-місць. За січень-липень 2011 року кількість
відпочиваючих, що відвідали Яремчанщину склала 695,5 тис. осіб, що складає 97,4% до відповідного періоду
минулого року.

Окрім того, з метою підвищення якості надання послуг готельними і ресторанними закладами,
розміщеними на території Яремчанської міської ради та відповідно до листа Івано-Франківської
ОДА від 17 лютого 2010 року №149/0/2-10/01-136 «Про обов’язкову сертифікацію послуг
проживання» розпорядженням міського голови від 25.06.2010 року №166-р утворено робочу групу
для проведення обов’язкової сертифікації готельних послуг. Щотижня проводяться комісійні виїзди
та зустрічі з власниками закладів, які надають туристичні послуги. На даний час розглядається
понад 54 заявки на сертифікацію, з них – 24 заклади вже сертифіковано.
З метою надання допомоги підприємцям регіону створено Фонд підтримки підприємництва м. Яремче.
Так, протягом звітного періоду бізнес-центром ФПП м. Яремче з різноманітних питань надано – 372
консультації. Що стосується бізнес-планування, то до бізнес-центру звернулося 42 громадян. З метою
спрощення звітності для 560 підприємців оформлено звітність в електронному вигляді. Туристичноінформаційним бізнес - Інтернет центром Фонду підтримки підприємництва м. Яремче створено єдину базу
даних по відпочинкових закладах регіону. При міськвиконкомі створено Координаційну раду з питань розвитку

підприємництва, до складу якої входять керівники відділів та управлінь міської ради, Фонду підтримки
підприємництва, депутатський корпус та суб’єкти підприємницької діяльності.
Для зменшення часових затрат суб’єктами підприємницької діяльності в результаті отримання дозволів при
міськвиконкомі працює дозвільний центр. Про ефективність роботи дозвільного центру свідчить зростання
кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які скористалися його послугами.За січень-липень 2011 року до
дозвільного центру міста Яремче звернулося 385 суб’єктів господарювання. Адміністратором дозвільного
центру та місцевими дозвільними органами, що беруть участь у роботі дозвільного центру з початку року
надано 231 консультацію. (роз’яснення, методичну допомогу). Видано 50 документів дозвільного характеру.
Зареєстровано 36 декларацій відповідності об’єкта вимогам пожежної безпеки, 35 декларацій відповідності
матеріально-технічної бази об’єкта вимогам законодавства (на об’єкти торгівлі та ресторанного господарства
та послуг) та 14 заяв-декларацій про розміщення малої архітектурної форми.
Сьогодні саме з малим підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в
економіці та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. Завдяки зусиллям підприємців
та приватній ініціативі, сьогодні досягнуто стабілізації національної економіки. З кожним роком покращується
рівень обслуговування краян і гостей міста та інфраструктура регіону в цілому.

Міська влада і надалі буде працювати в поставлених напрямках, сприятиме суб’єктам
підприємницької діяльності, і в першу чергу тим, що здійснюють значний внесок у соціальноекономічний розвиток регіону.

13.07.2011 р. Розвиток Яремчанщини
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. Загальна площа
ради – 65.6 тис.га, чисельність населення складає 22,2 тис. осіб , з них трудові ресурси – 12,545тис. осіб.
Структурними підрозділами міськвиконкому спільно з депутатським корпусом та громадськістю для
визначення стратегічних завдань розроблено та впроваджено Стратегію розвитку міста Яремче та
Яремчанського регіону до 2015 року. Окрім того, Яремчанська міська рада єдина в області, що забезпечила
генеральними планами всі населені пункти, які входять до її складу. Досягнення стратегічних цілей розвитку
території Яремчанської міської ради здійснюється шляхом реалізації основних заходів передбачених
програмами: Регіональною програмою підтримки малого підприємництва на території Яремчанської ради;
Програмою розвитку туризму на території Яремчанської міської ради; Програмою реформування і розвитку
житлово – комунального господарства м. Яремче; Програмою благоустрою населених пунктів Яремчанської
міської ради; Програмою розвитку інвестиційної діяльності міста Яремче.
За останні роки міськвиконкомом визначено основні напрямки розвитку регіону: підвищення рівня життя
людей, розвиток підприємництва, створення мікроклімату для організації туризму і інших видів господарської
діяльності, які тісно з ним пов’язані, а саме: торгівлі та сфери послуг, забезпечення належного
функціонування комунальної інфраструктури. Проведено значну роботу та впроваджено дієві заходи до
Програм розвитку та покращення стану в галузях фінансів, податкової та інвестиційної політики,
міжнародних та зовнішньо - економічних відносин, туризму та рекреації, житлово – комунального
господарства, соціальній сфер.
Так, з метою розвитку підприємництва в місті створено сприятливі умови для розвитку бізнесу. За
підтримки та з ініціативи міського голови в місті відкрито інституції підтримки розвитку бізнесу, а саме:
інформаційно - туристичний бізнес - інтернет центр, Фонд підтримки підприємництва, дозвільний центр.
Вживаються дієві заходи по легалізації бізнесу, шляхом оптимізації ставок, як місцевих податків так і
орендної плати за землю та запровадженню диференційованого підходу до їх встановлення. Затверджено
пільгові ставки на земельні ділянки під реалізацію інвестиційних проектів. Такі виважені кроки дали поштовх
для швидкого розвитку підприємництва у різних галузях економіки: промисловості, туризмі, торгівлі і сфері
послуг.

За період з 2006-2010 років у три рази знижено рівень безробіття, а саме з 8,18 % у 2006 році до 2,75 % на
01.01.2011 року, створено 7131 нове робоче місце.

Середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла у 2,2 рази і сьогодні складає 1871,0 грн.
Інтенсивний розвиток сфери туризму, послуг та торгівлі зумовив залучення значних інвестиційних ресурсів в
розвиток регіону. За період з 2006 року по 2010 рік обсяг інвестицій зріс на 100,7% і сьогодні складає 369,7
млн. грн.
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залучаються інвестиційні кошти в сумі 100-200 млн.грн. Поряд з цим, вдалими реалізованими інвестиційними
проектами є пансіонат готель «Водоспад», готель «Станіславський», пансіонат «Карпатські зорі», будинок
відпочинку «Едельвейс», готельно-відпочинкові комплекси «Гердан», «Рубель», «Петрос» та інші.
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Щорічно вводиться в експлуатацію до 34,5 тис.м2 житла .

Впроваджені диференційовані ставки оподаткування по зеленому туризму, категоризація та сертифікація
садиб дали поштовх до їх збільшення з

163 одиниць у 2006 році до 538 одиниць на 6276 місць станом на

01.01.2011 року. Щорічно місто відвідує близько 1 млн. туристів. За 2010 рік Яремчанщину відвідало 993,8
тис. осіб, що в 1,6 рази більше 2006 року.

З метою якісного надання комунальних послуг проводиться реформування житлово – комунального
господарства міста в частині благоустрою, санітарної очистки, обслуговування житлового фонду та
оздоровлення фінансового стану комунальних підприємств.
Спільними зусиллями влади і населення переведено на індивідуальне опалення всі квартири в комунальних
будинках міста.

На відновлення та підтримання в належному стані комунальної інфраструктури (мостів, транспортних мереж,
електро- водо- теплопостачання, зв’язку), об’єктів благоустрою і соціальної інфраструктури за період 20062010 років вкладено власних інвестиційних коштів в сумі 26710,0 тис. грн., які мобілізовано від приватизації
об’єктів комунальної власності міста та продажу землі.
За рахунок власних коштів побудовано ЗОШ I-II ст. в с.Поляниця, розпочато будівництво ЗОШ I-II ст. в
с.Татарів та добудову ЗОШ I-III ст. №1 в м.Яремче. Проведено капітальний ремонт та збільшено потужність
всіх дитячих дошкільних закладів Яремчанщини, відновлено діяльність клубних закладів в с. Татарів, с.
Яблуниця, , с. Поляниця та смт. Ворохта.
Потужний розвиток регіону позитивно позначається на бюджеті міста. Доходи загального фонду місцевого
бюджету за вказаний період зросли з 8902,2 тис.грн. до 21787,6 тис.грн. або у 2,45 рази.
За результатами комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку районів та міст області за 2010
рік, як і за попередні роки, місто Яремче займає перше місце серед районів та міст області, що досягнуто
завдяки високим показникам у всіх сферах діяльності міста.
Наша мета – стати курортом європейського рівня.

Інформація про проект внесення змін до генерального плану с.Поляниця
Яремчанської міськради щодо розміщення каналізаційних очисних споруд
з повною біологічною очисткою потужністю 4000м³/добу.

Рішення Поляницького МВК № 52-2011 від 17.05.2011 р. про розробку проекту змін
генерального плану с.Поляниця щодо розміщення каналізаційних очисних споруд з
повною біологічною очисткою потужністю 4000м³/добу.
Територія с. Поляниця розташована у південно-західній частині Івано –Франківської
області у межах зовнішніх Карпат, на відстані 34 км. від центру міськради – м.
Яремча. Рішення щодо розміщення КОС враховує рельєфні особливості території.
Пропонована ділянка розміщення КОС знаходиться в межах с. Поляниця біля
під’їзної дороги до гірськолижного комплексу «Буковель» і відноситься до територій
сприятливих по інженерно - будівельних вимогах.
Забудова с. Поляниця не має каналізаційних комунікацій. Відповідно до
планувального рішення та рельєфу місцевості передбачається прокладання системи
самоплинних та напірних трубопроводів і подачею стічних вод на каналізаційні очисні
споруди повної біологічної очистки продуктивністю 4000м³/добу.
На даний час ПП «Ю.М.І.» розроблено містобудівне обґрунтування
«Каналізаційні очисні споруди продуктивністю 4000м³/добу ТК «Буковель»
У роботі для проектування прийняті очисні споруди компанії «ХАФІ»(Австрія) ,з
використанням власної запатентованої технології.
По мірі освоєння рекреаційної забудови передбачається підключення до
каналізаційної системи : громадського центру с. Поляниця та житлової забудови, що
розташована поряд із головним каналізаційним колектором.
Державний інститут «Діпромісто» м. Київ вважає за можливе розміщення
об’єкту каналізаційних очисних споруд продуктивністю 4000м³/добу на визначеній
ділянці.

Замовником проекту на вищевказані очисні споруди виступає ТзОВ «Скорзонера» , с.
Поляниця Яремчанської міськради.
З інформацією стосовно внесення змін до генерального плану с.Поляниця
Яремчанської міськради щодо розміщення каналізаційних очисних споруд
з повною біологічною очисткою потужністю 4000м³/добу
в Поляницькій сільській раді з 6 червня по 14 липня .

можна

ознайомитися

Відповідальна особа Дамовська Ганна Іванівна, т. 03434-37-3-27.

Інвестиційний потенціал Яремчанщини
м. Яремче
07.06.2011 року

Територія міста становить 65,655 тис.га. , в тому числі землі сільськогосподарського
призначення - 6,95 тис.га., виробничого та транспортного призначення – 0,31 тис.га., водні
території – 0,51 тис.га.. Лісові території складають – 56,4 тис. га. З них площа Карпатського НПП
становить -31,352 тис. га.. Ворохтянського та Делятинського ДЛГ – 25,03 тис.га. Площа першої
групи лісів держлісгоспів складає9 417 га., що складає четверту частину від загальної площі лісів
держлісгоспів. В цих господарствах знаходяться 36 об’єктів природо заповідного фонду. Два
заповідні об’єкти входять в межу населених пунктів міста Яремче. Лісистість території міської ради
складає – 95 % від загальної площі регіону. Більша частина лісових територій складає
природозаповідний фонд. Великий відсоток лісистості території з природоохоронною дією
господарювання зумовлює напрям соціально-економічного розвитку міста.
В КНПП в усіх зонах, за винятком заповідної, проводяться тільки рубки, пов’язані з
веденням лісового господарства – це рубки догляду (освітлення, прочищення, проріджування) і
санітарні рубки (суцільні та вибіркові), очищення лісу від захаращень.
На землях КНПП в постійному користуванні знаходиться 4,1 га. ріллі, 279
га сіножатей та 2359 га пасовищ, в тому числі 1230 га. альпійських лук заповідної зони.
На території Яремчанської міської ради основні лісові ресурси місцевого значення
складають :
1.

суцільні санітарні рубки

2.

вибірково-санітарні

3.

прорідження

4.

прохідні рубки

5.

очищення від захаращення - 1844

6.

лісовідновні рубки

Всього:
Інші:
1.

гриби – 10т.;

2.

гриби опеньки – 25 т ;

- 4962

м.куб.;

- 28227 м.куб.;
- 1795

м.куб.;
- 4293

м.куб.;

м.куб.;

- 20293 м.куб.;
- 61414 м.куб.

3.

малина

-5

4.

чорниця

- 10 т ;

5.

ожина

-5

т;

т

Лікувальні мінеральні води
Дослідження, проведені в 1979–1981 рр. Львівським відділом міжгалузевих комплексних
проблем Ради по вивченню продуктивних сил УРСР Академії наук УРСР, на основі матеріалів і
розробок гідрогеологічного управління «Укргеокаптяжмінвод», а також Чернівецькою
комплексною гідрогеологічною партією об’єднання ―Укрзахідгеологія‖ в 1990–1991 рр. свідчать
про те, що на території гірських і передгірських районів Івано-Франківської області і, зокрема,
Яремчанської міської Ради, є значні можливості для курортного лікування на базі мінеральних
вод.
Зокрема, в присілку Ямна виявлено мінеральні води двох типів:
– слабомінералізована гідрокарбонатно–натрієва з підвищеним вмістом органічних речовин (типу
«Нафтуся»);
– хлоридно–карбонатно–натрієва малої мінералізації (типу «Брусницька», «Миргородська»).
Затверджені запаси цих вод, відповідно 43,2 м3/добу і 14,34 м3/добу,
перспективність будівництва і реконструкції санаторних закладів в даному регіоні.

свідчать

про

Біля санаторію–профілакторію «Яремче» знаходиться джерело мінеральної води, хімічний склад
якої близький до Моршинської. Сьогодні для практичних потреб не використовується.
В районі відпочинкових закладів, які розташовані по вул. Дачна в місті Яремче, б’є джерело
сірководневої мінеральної води. Її можна використовувати при лікуванні гастритів, виразкової
хвороби шлунку, дванадцятиперсної кишки, хронічних колітів. В малих дозах дану воду
застосовують для профілактичного лікування шлунково-кишкового тракту дітей Чорнобильської
зони, що дає 30% позитивних змін в організмі.
Актуальним є проведення геологорозвідувальних робіт з метою виявлення нових родовищ
мінеральних вод, їх вивчення для широкого застосування в практиці санаторно-курортного
лікування.
Пройшли всі необхідні сертифікації та погодження мінеральні води "Буковельська-1" та
"Буковельська-2" . За складом і властивостями наближенні до трускавецької "Нафтуся" та
отримали високі оцінки фахівців. Найновіше обладнання дозволяє зберігати цілющі властивості
води, адже споживачеві вона подається живою. Вода подається в декількох температурних
режимах, відповідно до потреб людини. Всі процеси в бюветній кімнаті автоматизовані та
максимально зручні .
Найважливішими інвестиційними пропозиціями (проектами) на території Яремчанського
регіону є :
- Інвестиційний проект відновлення роботи деревообробних
цілісних майнових комплексів ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія»

підприємств на

та ТзОВ «Вест-Вуд» , які пропонуються до продажу . Вартість проекту складає
-

основі

2 млн.євро.

Ворохтянською селищною радою розроблено та подано на розгляд комісії Івано-

Франківської обласної ради два проекти:

1.

Проект «Життя без сміття». Проект благоустрою селища щодо роздільного збору
сміття та первинної переробки твердих побітових відходів. Вартість проекту – 70,0
тис.грн.

2.

Проект «Відродження гуцульського танцю та музики». Проект спрямований на
відродження
гуцульського
танцю
та
культури. Вартість проекту – 63,0 тис.грн.

Окрім

того, розроблено інвестиційний

музики

проект

у

Ворохтянському

«Будівництво

очисних

будинку

споруд

та

каналізаційних мереж продуктивністю 4000м.куб/добу в м. Яремче Івано-Франківської області,
загальна кошторисна вартість інвестиційного проекту складає 27 472 тис.грн.
Проектом передбачається будівництво нових очисних споруд на території існуючих
очисних споруд,
управління.

які

належать

Виробничому

управлінню

водопровідно-каналізаційного

Відділ економіки і промисловості
міськвиконкому

Інформація про вільні виробничі площі, земельні ділянки несільськогосподарського
призначення та складські приміщення
№

1

Характеристика площ (м.кв.)

Розташування
об’єкту

Призначення
об’єкту

Форма
власності

смт. Ворохта

Полонина

Державна

-

-

-

Полонина

Державна

-

-

-

Виробниче
приміщення

Колективна

2000,0

-

600,0

виробничі

складські

адміністративні

полонина
«Ріжа»
2

смт. Ворохта
полонина
«Погар»

3

смт. Ворохта
ТзОВ
«Ворохтянська
лісова компанія»

Перелік та орієнтовані обсяги продукції ( послуг), що пропонується до
експортувати у 2011 році

№п
/п

Перелік
продукції
(послуг),
що пропонує
ться до
експорту

Код
това
ру
УКТ
ЗЕД

Орієнтовані обсяги
експорту
одини
ця

кількіс
ть в

у
сумі,

вимір
у

натур.
одиниц

тис.д
ол.

ях

1
1

2
Деревина
розпиляна
>6
мм(пиловник)

3

4

2010
10

м.куб.

Назва та адреса
підприємства ( в
т.ч.поштовий
індекс, електронна
адреса),телефон,
факс, ПІБ
керівника

США

5
600.00

6
46,00

7
Державне
підприємство
«Ворохтянське лісове
господарство»
78595,вул..Д.Галицьк

Контактна
особа (ПІБ)
( керівник
або
менеджер з
маркетингу
) телефон,
факс,
електронна
адреса
8
Мельник
Дмитро
Несторович

ого,118
с-ще Ворохта,
тел.8 (03434) 4-15-75
Мельник Дмитро
Несторович
2.

Деревина
розпиляна

2010
10

м.куб.

120.0

51,30

>6
мм (палети)

ПП «Майтейнс»,
78595,

Гуленчин
Михайло

вул.Говерлянська,8

Михайлович

с-ще Ворохта,
тел..8 (03434) 4-1015
Гуленчин Михайло
Михайлович

3.

Деревина
розпиляна >6

2010
10

м.куб.

140.0

84.00

мм
(пиломатеріал
и обрізні)

Приватне
підприємство

Марків
Наталія

«Виробничокомерційна фірма

Дмитрівна

«Оксамит»
78595,
вул..Д.Галицького,31
а с-ще Ворохта,
Тел..8(03434)4-13-50
Марків Наталія
Димитрівна

4.

Деревина
розпиляна >6
мм

2010
10

м.куб.

145

135,2

(пиломатеріал

СПД Мироняк Надія
Дмитрівна
с.Микуличин

МиронякНаді
я Василівна

0343439887

и обрізні)
5.

Обслуговуван
ня
відпочиваючи
х іноземців

55.2

чол.

520

133,5

ДК «Укртрангаз» НАК
«Нафтогаз України «
01021,Узвіз

Павлюк
Петро
Петрович

Кловський,9/1

тел.8(03434)

м.Київ, б/в «Карпати»

6-20-07

вул..Івана
Петраша,30
м.Яремче,телю8(0343
4)
6-21-07
Семків Петро

e-mail bvkarpaty @uk
r.net

Васильович

30.05.2011 р. Розвиток малого та середнього бізнесу
Яремчанщини
Малий бізнес м. Яремче активно проявляє себе в різних сферах
економіки, відіграє важливу роль у розбудові нашого міста. Активний
його розвиток дозволяє створювати нові робочі місця, наповнювати
міський
та
Державний
бюджети,
забезпечувати
населення
різноманітними товарами та послугами.
Створення цілісної і ефективної системи підтримки малого і середнього
бізнесу в регіоні здійснюється шляхом реалізації Регіональної програми
малого підприємництва на території Яремчанської міської ради, що
сприяє вирішенню ключових проблем ведення бізнесу – ресурсного,
інформаційного і фінансово-кредитного забезпечення підприємств
регіону.
Рішенням міської ради від 21.01.2011 року № 46-2/2011 затверджено
Регіональну програму підтримки малого підприємництва на території
Яремчанської міської ради на 2011 – 2012 роки.
Станом
на
01.05.2011р. зареєстровано 347
юридичних
осіб
в
т.ч.260 малих підприємств,
з яких 140
або 53,8 % діючі, а
також проведено державну реєстрацію 1634 громадян СПД, з яких
станом на 01.05.2011 року сплачували податки 1622 особи.
За минулий рік від малого та середнього бізнесу в міський бюджет
поступило 12,7 млн.грн, що складає 47,2 % від загальних поступлень
міського бюджету та 33,8 % - до державного бюджету.
Враховуючи особливості м. Яремче, велика кількість підприємців працює
в роздрібній торгівлі – 36,2% , у сфері туризму, в тому числі зелений
туризм - 19,7%, деревообробній галузі -6,8%, сфері послуг -2,1%.
Активному розвитку малого бізнесу в місті сприяє також притік коштів зза кордону від заробітчан. Як правило, кошти вкладаються у сферу
торгівлі,
ресторанного
господарства, туризму, побутового
обслуговування, транспортних перевезень. Характерною ознакою для
підприємницьких структур у вищевказаних сферах є процес оновлення
та зміни форм і методів торгівлі, обслуговування,впровадження нових
технологій, динамічний розвиток мережімагазинів, супермаркетів.
З метою зменшення часових затрат суб’єктами підприємницької
діяльності для отримання різного роду дозволів, висновків та погоджень
при міськвиконкомі відкрито дозвільний центр. Адміністратор дозвільних
процедур протягом тижня надає консультації громадянам та суб’єктам
підприємницької діяльності щодо вирішення питань дозвільного

характеру. Тривалість роботи дозвільного центру складає 40 годин на
тиждень.
Прийом та видача документів дозвільного характеру здійснюється
посадовими особами дозвільних служб в рамках роботи дозвільного
центру. Для ефективної роботи дозвільного центру , створення
сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу,
подальшого вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської
діяльності, міська рада забезпечила дозвільний центр окремим
приміщенням, в якому облаштовано робочі місця для представників
місцевих дозвільних органів.
Здійснення та впровадження регуляторної політики на території ради
знаходиться на постійному контролі у міськвиконкомі. Відділом економіки
та промисловості міськвиконкому запроваджено ведення та постійне
оновлення реєстру чинних регуляторних актів на території Яремчанської
міської ради.
З метою забезпечення виконання Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» постійно
відбувається оприлюднення прийнятих регуляторних актів у засобах
масової інформації та їх обговорення за участю суб’єктів підприємництва
та громадськості шляхом проведення круглих столів, семінарів, засідань
Координаційної ради з питань розвитку підприємництва.
Також в місті працює Міжгалузева колегіальна рада підприємців міста
Яремче,
яка є
постійно
діючим
консультативно
–
дорадчим
органом. Рада проводить свою діяльність на основі взаємодії та
партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також
об’єднаннями підприємців.
На базі Фонду підтримки підприємництва м.Яремче на постійній основі
працює бізнес-центр та Інформаційно-туристичний бізнес-інтернет центр
при якому в робочий, вечірній та вихідний час відкрито «інформаційне
вікно», де жителі та гості регіону мають можливість отримати вичерпну
інформацію щодо закладів відпочинку, торгівлі, харчування, транспортне
сполучення, атракційні об’єкти, культурні пам’ятки, гірськолижні траси,
туристичні маршрути. Окрім цього надаються послуги «віртуального
офісу», доступ до мережі Інтернет.
Міською владою визначено прийомні дні громадян та організовано виїзні
засідання в населені пункти регіону. Окрім того, на базі бізнес-центру діє
інформаційна «Гаряча лінія» для підприємців та населення, де кожен хто
звернувся може отримати вичерпну інформацію з різних питань, в т.ч.
роз’яснення окремих положень прийнятих регуляторних актів.
Відділ економіки і промисловості міськвиконкому
23.05.2011р. Розвиток
господарства в регіоні

сфери

торгівлі

та

ресторанного

На сьогоднішній день на території міської ради здійснюється будівництво сучасних торговельних
та готельних комплексів із вбудованими закладами торгівлі, ресторанного господарства, які
обладнані згідно сучасних стандартів. Так, станом на 01.05.2011 року в регіоні функціонує 213

крамниць та 121 заклад громадського харчування; 8 ринків, з яких 3 продовольчо-промислові та
5 сувенірних.

Через
роздрібну
торгову
мережу підприємств, фізичних осібпідприємців та мережу ринків у I кварталі 2011 року населенню
реалізовано товарів
на 92,0млн.грн., що на 14,2%
більше обсягу відповідного періоду 2010р. За оборотом роздрібної
торгівлі
в
розрахунку
на
одну
особу
та абсолютним приростом даного показника до відповідного періоду
попереднього року Яремчанська міська рада займає четверте місце
серед міст та районів області.
Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних
осіб–підприємців)
у
I
кварталі 2011р.
зріс
проти
відповідного періоду минулого року на 2,8% і склав 6,9 млн.грн.
Четверту частину загального обороту забезпечили підприємстваюридичні особи.
Через торгову мережу та мережу ресторанного господарства за I
квартал 2011р. продано товарів на 24,7млн.грн., що на 2,9% більш
е, ніж за аналогічний період минулого року.
17 травня 2011 р. Розвиток інвестиційної діяльності на території Яремчанської міської
ради
Рішенням виконавчого комітету від 22.05.2007 року № 37 затверджено „Програму розвитку
інвестиційної діяльності міста Яремче на 2007-2008 роки та на період до 2011 року‖.
Якщо проаналізувати три останніх роки то в загальному в економіку регіону залучено 1 мільярд
141.0 тис.грн. Основну питому вагу в інвестиціях складають кошти ТзОВ «Скорзонера» - яка
здійснює будівництво гірськолижного комплексу «Буковель». Сьогодні, ТК "Буковель" — вже не
тільки гірськолижний, але й бальнеологічним курорт із сучасним обладнанням. Вже з 2009 року
ТК "Буковель" оздоровлює людей із проблемами опорно-рухового апарату, проблемами
шлунково-кишкового тракту та сечовивідних шляхів. Сьогодні на території курорту для всіх
бажаючих відкрито бювет.

В економіку регіону вкладниками продовжують залучатися значні
інвестиції. За статистичними даними за 2010 рік сума інвестицій в
основний капітал склала 369,7 млн.грн., або 78,2% до 2009 року.
Основними вкладниками інвестиційних коштів є:

ТзОВ «Парк – Тур»

-

ТзОВ «Карпатські зорі»

-

17993,0 тис.грн.
26230,0 тис.грн

ТзОВ «Скорзонера»
тис.грн.

-

98386,0

ТзОВ «Карпатський стандарт»

-

11998,0 тис.грн.

ТзОВ «Гранд Персона Буковель»

-

3563,0 тис.грн.

ТзОВ „Бугіль‖

-

1507,0 тис.грн.

Поляницька сільська рада
Індивідуальні забудовники

-

2902,0 тис.грн.
186000,0 тисгрн.

Що стосується житлового будівництва, то за січень-грудень 2010 року введено в експлуатацію
житла загальною площею 52 498м2, що 160,8% більше ніж у відповідний
року. Загальна вартість інвестицій в житлове будівництво склала 162,3 млн.грн.

період 2009

Динаміка залучень інвестицій в економіку Яремчанського регіону
РОКИ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Обсяги
інвестицій в
54364.0 100772.0 136688.0 367159.0 303559,0 382010,0 4
основний
капітал за
рахунок всіх
джерел
фінансування,
тис.грн.
У відсотках до
пепередного
року, %

У 3.4
рази

174.5

107.0

2.15 р.

73,5

92,9

Досягнення стратегічних цілей розвитку Яремчанщини у 2007-2008 роках та на період до 2011
року здійснюється шляхом реалізації основних заходів у пріоритетних галузях економіки, а саме:
- розвиток підприємництва;
- створення мікроклімату для організації туризму і інших видів господарської діяльності, які тісно
з ним пов’язані, а саме: торгівлі та сфери послуг;
- забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури;
- підвищення рівня життя людей.
Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю підприємств забезпечити
високу і швидку рентабельність інвестицій.
З цієї точки зору Яремчанщина, де зосереджений значний рекреаційний потенціал, сприятливі
природні та кліматичні умови, ефективний розвиток місцевого бізнесу та сприяння місцевої влади
до співпраці з іноземними інвесторами, є дуже перспективним районом.
Відділ економіки і промисловості МВК

10.05.2011р.

«Про роботу робочих груп при міськвиконкомі»

Яремчанським міськвиконкомом постійно вживаються заходи щодо повної ліквідації боргів з
оплати праці, погашення податкового боргу, заборгованості до Пенсійного фонду і детінізації
економіки, легалізації зайнятості населення. Щомісячно проводяться засідання робочої групи з
питань забезпечення своєчасності і повноти сплати обов’язкових податкових платежів, заробітної
плати, пенсій та соціальних виплат та робочої групи з детінізації зайнятості населення. На даний

час проведено 9 засідань робочих груп за участі представників контролюючих служб міста,
заслухано 12 суб’єктів господарювання – боржників, яких згідно протокольних рішень
зобов’язано погасити допущену заборгованість із виплати заробітної плати, заборгованість до
бюджету та до Пенсійного фонду, виправити недоліки в роботі їхніх закладів щодо дотримання
основних вимог чинного законодавства з праці, зокрема: укладання колективних та трудових
договорів з найманими працівниками; недопущення випадків праці неповнолітніх; виплати
мінімальної заробітної плати, гірських, святкових, за шкідливі умови праці; дотримання режиму та
графіків роботи.
05.05.2011р.

«Соціально-економічний та культурний розвиток міста Яремче в 2011
році»

Відділами, підприємствами та установами міста Яремче забезпечено виконання «Програми
соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче на 2011 рік».
За результатами комплексної оцінки стану соціально-економічного розвитку районів та
міст області за I квартал 2011 року, як і за попередні роки, місто Яремче займає перше місце
серед районів та міст області, що досягнуто завдяки високим показникам у всіх сферах діяльності
міста.
Зокрема, у сфері інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності обсяги інвестицій в
основний капітал на одну особу склали 17195,9 гривень, темп зростання (зменшення обсягу
інвестицій в житлове будівництво – 160,9 %, темп зростання (зменшення) обсягу введення в
експлуатацію житла – 152,6%, введено в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення
24417,7 м.кв. загальної площі.
У сфері державних фінансів та фінансових результатів діяльності підприємств досягнуто
темпу зростання (зменшення) обсягу експорту товарів до відповідного періоду попереднього року
на 341,4 %, рівень виконання доходів місцевих бюджетів до запланованих показників виконано
на 148,6%.
У сфері соціального сектора - темп зростання (зменшення) прибутків прибуткових
підприємств від звичайної діяльності до оподаткування склав 3520,9 %, темп зростання
(зменшення) збитків збиткових підприємств від звичайної діяльності до оподаткування - 4,6 %,
питома вага збиткових підприємств у загальній кількості підприємств - 7,8%, приріст
(скорочення) населення до початку звітного року – 0,10%, темп зростання (зменшення)
заборгованості із виплати заробітної плати на економічно-активних платників до Пенсійного
фонду станом на 01.04.2011 року до початку звітного року

- 0 відсотків;

Досягнуто високих показників і у сфері споживчого ринку, а саме: абсолютний приріст
обсягу обороту роздрібної торгівлі на одну особу склав 471,4 гривень, реалізованих послуг на
одну особу - 1079,5 гривень.
Однак, на сьогоднішній день дещо знизився імпорт продукції та приріст (зменшення)
прямих іноземних інвестицій. Рівень злочинності в розрахунку на 10 тис. населення за I квартал
2011 року зріс на 17,1 одиниць. Дані показники потребують доопрацювання та покращення
роботи над ними зі сторони відділів та управлінь міськвиконкому, структурних підрозділів міської
ради, організацій та підприємств регіону. Також, у 2011 році керівникам енергетичних
підприємств необхідно вжити заходів щодо підвищення рівня оплати за спожиту електроенергію,
спожитий природний газ та комунальні послуги.
Актуальним завданням соціальної сфери міста залишається зростання доходів усіх верств
населення, зниження рівня безробіття, посилення адресності соціальної підтримки. Підвищення
економічної активності в регіоні, створення сприятливого середовища для залучення іноземних та
внутрішніх інвестицій до кінця року та чітке виконання основних показників соціально –
економічного розвитку дасть змогу досягти максимальних надходжень до бюджетів всіх рівнів, і

тим

самим

забезпечити

фінансування

бюджетних

установ

міста,

розвиток

комунального

господарства та покращити якість комунальних послуг.

Розвиток Яремчанщини у 2010 році
17.03.2011 року в місті Яремче заслухано підсумки соціально – економічного розвитку
регіону на засіданні сесії міської ради.
У 2010 році основні зусилля та заходи виконавчого комітету Яремчанської міської ради,
підприємств, установ та організацій були спрямовані на забезпечення стабільної та
результативної роботи всіх галузей економіки та соціальної сфери.
За 2010 рік забезпечено поступлення до Зведеного
бюджету України в розмірі
38 170,0тис. грн. податків та зборів, що на 3 235,8 тис.грн. або на 9,3 % більше
аналогічного періоду минулого року. За цей же період забезпечено поступлення до
Державного бюджету в сумі 9 052,1 тис. грн., що на 1 197,6 тис.грн., або на 15,2%
більше ніж за аналогічний період 2009 року.
Підсумки економічного і соціального розвитку у 2010 році засвідчують, що всі галузі
економіки міста, крім деревообробної, зуміли втримати досягнуті показники та за
результатами комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області м. Яремче
протягом року тримало лідерство.
За 2010 рік промисловими підприємствами регіону, які включені в основне коло,
реалізовано промислової продукції на суму – 1322,7 тис.грн., а в 2009 році 1700,8
тис.грн., тобто обсяг зменшився на 378,1тис.грн.
Основними причинами спаду обсягів реалізованої промислової продукції є зупинка
діяльності таких основних промислових підприємств регіону , як ТзОВ «Татаріський
лісозавод»,
та ТзОВ«Вест-Вуд».
За
інформацією
корпорації
«Галичина-ліс»
відновлення виробництва у 2011 році на ТзОВ «Вест-Вуд» та ТзОВ „Ворохтянська
лісова компанія‖ не планується.
Станом
на 01.01.2011 року
зареєстровано
406
юридичних
осіб
в
т.ч.
260 малих підприємства, з яких 142 або 54,6 % діючі, а також проведено державну
реєстрацію
2468 громадян
СПД,
з
яких
ст.
на
01.01.2011
року
сплачували податки 1641 особа. У 2010 проведено державну реєстрацію 7 СПД
юридичних осіб 167 фізичних осіб, скасували державну реєстрацію - 90 СПД фізичних
осіб.
За 2010 рік від малого та середнього бізнесу в міський бюджет поступило 12,7 млн.грн,
що складає 47,2 % до загальних поступлень міського бюджету та 33,8 % - до
бюджетів усіх рівнів. Разом з тим, слід зазначити, що у 2010 році від підприємців
Яремчанщини – юридичних та фізичних осіб до місцевого бюджету поступили кошти в
сумі – 4.8 млн.грн., що складає 18% та 12,9 % до бюджетів усіх рівнів.
Міськвиконком у своїй діяльності керується Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». За 2010 рік проведено
одинадцять відстежень результативності регуляторних актів: 1повторне, 1 базове, 9
періодичних та затверджено чотири аналізи регуляторного впливу, розроблено та
затверджено два нових регуляторних акти.
Міськвиконкомом продовжується реалізація вимог Закону України «Про дозвільну
систему в сфері господарської діяльності». За 2010 рік до дозвільного центру міста
Яремче звернулося 470 суб’єктів господарювання. Адміністратором дозвільного центру
та місцевими дозвільними органами, що беруть участь у роботі дозвільного центру з

початку року надано 305 консультацій (роз’яснення, методичну допомогу).
Зареєстровано 128 заяв на видачу документів дозвільного характеру. Видано 122
документи дозвільного характеру для 108 суб’єктів господарської діяльності.
Зареєстровано 5 декларації відповідності об’єкта вимогам пожежної безпеки та 32
декларації відповідності матеріально-технічної бази об’єкта вимогам законодавства,
видано 112 пакетів документів дозвільного характеру.
В 2010 році продовжує успішно розвиватися туристична галузь. Станом на
01.01.2011року на території ради функціонує 69 туристично – відпочинкових та
спортивних закладів, загальною потужністю на 5676 місць, що на 516 місць більше у
порівнянні з минулим роком. У сфері приватного зеленого туризму послуги з
проживання надають 538 садиб – на 6 276 ліжко-місць, що дає можливість нарощувати
лікувально – оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі для іноземних
туристів. Так,
в
січні-грудні
2010
року
зареєстровано
23
садиби зеленого
туризму, на 153
ліжко-місця.
За
дванадцять
місяців
2010
року
кількість
відпочиваючих, що відвідали Яремчанщину склала 993,8 тис. осіб або 114,4% до
відповідного періоду 2009 року. За 2010 від галузі туризму, рекреації,
оздоровлення обсяг надходжень до місцевого бюджету склав 8,5 млн.грн. , або 31,4 %
до загальних поступлень.
Окрім того, ряд підприємств, які розташовані на території ради надають послуги не
тільки відпочиваючим України, а також гостям з закордону. Експорт туристичних
послуг у 2010 році надавали: база відпочинку «Карпати», ПП «Горгани», ПП «Скеля»,
ТзОВ
«Амбіком»,
ТзОВ
«Парк-тур»,
санаторій-профілакторій
«Яремче».
Однак, загальна сума експорту послуг зменшилась на 43,5 %, і склала 163,2 тис.дол.
США.
В економіку регіону продовжують надходити значні внутрішні інвестиції. За
оперативними статистичними даними за 2010 рік інвестиції в основний капітал
складуть - 450,0 млн.грн.
За 2010 рік введено в експлуатацію житла загальною площею 52 498м2, що 152,6%
більше ніж у відповідний період 2009 року., очікувана вартість інвестицій в житлове
будівництво складає 186,0 млн.грн.
З метою надання якісних послуг населенню міста проводиться капітальний ремонт
об’єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери.Реалізація
заходів здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку за рахунок надходжень від
продажу землі та приватизації об’єктів комунальної власності міста. Так, за 2010 рік з
фонду розвитку використано 2457,419 тис.грн. на капітальний ремонт та
реконструкцію доріг, вуличного освітлення, тротуарів, ливневої каналізації , добудову
Яремчанської школи №1 та інше.
Інтенсивний розвиток економіки
соціальних показниках.

Яремчанщини

знайшов

своє

відображення

на

Так, середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника (по
статистичній звітності) за 2010 рік склала 1871,0 грн. (VI місце серед районів і міст
області), що становить 116,0% до відповідного періоду 2009 року. Чисельність
працюючих на підприємствах основного кола зросла на 2 відсотки , і склала 4075 осіб.
Середній розмір пенсії по регіону станом на 01.01.2011 року в порівнянні з початком
2010 року збільшився на 116,0% або на 149,97 грн., і станом на 01.01.1011р. склав
1086,46 грн., кількість пенсіонерів – 5332 особи, тобто в розрахунку на одного
працюючого припадає 1,3 пенсіонера, що на 0,14 більше порівняно з 2009 роком.

Основне завдання влади, підприємств, установ та організацій регіону - і надалі
працювати над підвищенням економічної активності в регіоні, створення сприятливого
середовища для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій та виконанням основних
показників соціально – економічного розвитку, що дасть змогу досягти максимальних
надходжень до бюджетів всіх рівнів, і тим самим забезпечити фінансування бюджетних
установ міста, розвиток комунального господарства та покращення якості комунальних
послуг.

Розвиток підприємництва
17.03.2011 року в місті Яремче на засіданні сесії міської ради заслухано
виконання Регіональної програми підтримки малого підприємництва на
території Яремчанської міської ради на 2009-2010 роки.
З метою підтримки розвитку підприємництва щорічно в міському бюджеті
закладаються кошти, так за два роки в рамках реалізації заходів Програми
використано кошти в сумі 41,3 тис.грн., які було спрямовано на бізнес – центр та
інформаційно – туристичний бізнес – інтернет центр в м. Яремче та інші заходи
Програми.
За 2010 рік від малого та середнього бізнесу в міський бюджет поступило 12,7 млн.грн,
що складає 47,2 % до загальних поступлень міського бюджету та 33,8 % - до
бюджетів усіх рівнів. Разом з тим, слід зазначити, що у 2010 році від підприємців
Яремчанщини – юридичних та фізичних осіб до місцевого бюджету поступили кошти в
сумі – 4,8 млн.грн., що складає 18% надходжень до місцевого бюджету та 12,9 % - до
бюджетів усіх рівнів.
Під час реалізації заходів Регіональної програми за 2009-2010 роки відмічено
позитивну динаміку розвитку малого підприємництва, а саме : в сфері малого бізнесу
створено 780 нових робочих місць, збільшилась кількість підприємців - фізичних
осіб на 346 осіб, або 16.4%, та середньомісячна заробітна плата найманим
працівникам на 31,2%, або 220,7 грн.
Виконавчими комітетами міської, селищної та сільських рад щорічно затверджуються та
висвітлюються на сайті міськвиконкому www.yaremche.orgпереліки об’єктів комунальної
власності рад, які пропонуються для приватизації.За два роки від приватизації об’єктів
комунальної власності на території Яремчанської міської ради до зведеного бюджету
поступили кошти в сумі 361,5 тис.грн.
Передача в оренду державного та комунального майна здійснюється виключно на
конкурсних засадах згідно ЗУ «Про державний бюджет України».
Протягом 2009-2010 років на конкурсній основі передано в оренду суб’єктам
господарювання три об’єкти комунального майна територіальної громади міста
Яремче та населених пунктів міської ради.
При міськвиконкомі створено Координаційну раду з питань розвитку підприємництва, до
складу якої входять керівники відділів та управлінь міської ради, Фонду підтримки
підприємництва, депутатський корпус та суб’єкти підприємницької діяльності.
Члени Координаційної ради з питань розвитку підприємництва постійно працюють в
робочих групах по розробці проектів регіонального розвитку та нових регуляторних
актів. Засідання Координаційної ради проводяться щоквартально , за два роки
проведено дев’ять засідань.

Також в місті працює Міжгалузева колегіальна рада підприємців міста Яремче, яка є
постійно діючим консультативно – дорадчим органом. Рада проводить свою діяльність
на основі взаємодії та партнерства з органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також об’єднаннями
підприємців.
Згідно заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва щорічно у
перший тиждень вересня проводяться урочистості з нагоди святкування Дня
підприємця, відзначення та нагородження кращих підприємців регіону.
З метою розширення діяльності підприємств малого бізнесу, створення нових робочих
місць надаються рекомендації для отримання кредитів суб’єктами підприємницької
діяльності , котрі довший час діють на ринку та діяльність яких стратегічно важлива для
регіону.
Адміністратор дозвільних процедур протягом тижня надає консультації громадянам та
суб’єктам
підприємницької
діяльності
щодо
вирішення
питань
дозвільного
характеру. Тривалість роботи дозвільного центру складає 40 годин на тиждень. Прийом
та видача документів дозвільного характеру здійснюється посадовими особами
дозвільних служб в рамках роботи дозвільного центру. Для ефективної роботи
дозвільного центру, створення сприятливого середовища для розвитку малого та
середнього бізнесу, подальшого вдосконалення дозвільної системи у сфері
господарської діяльності , вивчається питання щодо роботи дозвільного центру двічі на
тиждень.
За період 2009- 2010 років до дозвільного центру міста Яремче звернулися 926
суб’єктів господарювання . В рамках роботи дозвільного центру місцевими дозвільними
органами, що беруть участь у роботі дозвільного центру надано 730 консультацій
(роз’яснення, методичну допомогу) та видано 320 документів дозвільного характеру.
Значна увага приділяється виконанню законодавчих актів. На території Яремчанської
міської ради проведення регуляторної політики здійснюється відповідно до ЗУ „Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності‖ та Методик з
проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторних актів.
Рішенням міської ради „Про регламент міської ради та делегування окремих
повноважень‖ наділено повноваженнями щодо реалізації державної регуляторної
політики постійну комісію міської ради з питань економіки, фінансів і бюджету
відповідно до ЗУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності‖.
Одночасно, виконавчому комітету Яремчанської міської ради делеговано повноваження
щодо забезпечення здійснення державної регуляторної політики у відповідності до
основних
засад
вищевказаного
Закону. Відповідно
аналізи
та
відстеження
результативності регуляторних актів здійснюються безпосередніми розробниками
регуляторних актів.
За 2009-2010 роки міська, селищна та сільські ради створили робочі групи по
перегляду діючих регуляторних актів . В ході перегляду опрацьовано всі переліки
регуляторних актів на відповідність їх принципам державної регуляторної політики та
затверджено переліки регуляторних актів , як такі , що відповідають принципам
державної регуляторної політики., потребують перегляду, внесення змін, або
скасування.
Відділом економіки і промисловості міськвиконкому запроваджено ведення та постійне
оновлення реєстру чинних регуляторних актів на території Яремчанської міської ради.

Щорічно до 15 грудня затверджується план підготовки Яремчанським міськвиконкомом
регуляторних актів на поточний рік. При підготовці проектів регуляторних актів
проводяться громадські слухання, круглі столи за участю представників депутатського
корпусу, бізнесу, громади, інформація висвітлюється на сайті міськвиконкому.
При розробці нових регуляторних актів, перегляді чинних актів, а також здійсненні
аналізу регуляторного впливу та проведенні базових, повторних, періодичних
відстежень проводиться висвітлення інформації на сайті міськвиконкому у встановлені
Законом терміни.
Значна увага приділяється і започаткуванню власного бізнесу, так за два роки міським
центром
зайнятості
надано
допомогу
по
безробіттю
для
започаткування
підприємницької діяльності в сумі 165,1 тис.грн. та дотації роботодавцям на суму –
1094,7 тис.грн. Проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота з роботодавцями та
безробітними, які хочуть започаткувати власну справу. За два роки проведено 146
семінарів-навчань, відповідно пройшли навчання, курси –підвищення кваліфікації-316
осіб.
На допомогу підприємцям працює бізнес – центр при Фонді підтримки підприємництва в
м. Яремче, який за два роки розробив 134 бізнес – плани, та надав 578 консультацій з
різноманітних питань.
Також підприємці регіону залучаються до різноманітних виставок, форумів, та круглих
столів, які відбуваються як в Україні , так і за кордоном. Міськвиконком постійно
співпрацює з містами побратимами з інших держав, а саме: місто Альверня,
Малопольського
воєводства,
республіка
Польща;
повіт
Марамуреш
Румунія;Кахетинський край Грузія;місто Намислів, Опольського воєводства, Республіка
Польща;місто Валенсія, Іспанія.
Отже, розвиток малого бізнесу вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на
державному, так і на місцевому рівні. У зв’язку з цим, винятково важливою є
Регіональна програма розвитку малого підприємництва, яка сприяє формуванню та
реалізації комплексу ефективних заходів за рахунок максимального використання
наявного ресурсного, виробничо-технологічного та кадрового потенціалу міста.
10.01.2011 року затверджено Програму соціально – економічного та культурного
розвитку міста Яремче на 2011 рік

Пріоритетами розвитку регіону у 2011 році визначено:
1.

Збереження

трудового
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економічного

потенціалу

Яремчанщини

шляхом:

- недопущення ліквідації та призупинення роботи підприємств регіону;
- залучення до економіки регіону потенціалу викуплених об’єктів, які перебувають в
стадії реконструкції, будівництва;
- залучення потенціалу суб’єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в інших
регіонах,
- розвитку підприємництва;
- залучення інвестицій;
- створення мікроклімату для організації туризму і інших видів господарської діяльності,
розвитку сфери послуг та торгівлі.

2.
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функціонування
проведення енергозберігаючих заходів.
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3. Покращення рівня життя громадян, надання соціальних
захисту та збереження робочих місць.
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Досягнення цілей розвитку Яремчанщини у 2011 році планується шляхом
реалізації основних заходів передбачених програмами:
- Стратегією соціально-економічного та культурного розвитку міста Яремче на період до
2020 року;
- Регіональною Програмою підтримки малого підприємництва на території Яремчанської
ради на 2011-2012 роки;
- Програмою реформування і розвитку житлово – комунального господарства м.
Яремче Івано-Франківської області на 2010- 2014 роки;
- Програмою енергоефективності Яремчанської міської ради на 2009-2012 роки;
- Програмою розвитку інвестиційної діяльності міста Яремче на 2007-2008 роки та на
період до 2011 року.
Збереження трудового та економічного потенціалу Яремчанщини, забезпечення
соціальних
виплат,
гарантованих
державою
та
передбачених міським
бюджетом, недопущення скорочень та ліквідації окремих підприємств та закладів ,
створення нових робочих місць шляхом перепідготовки безробітних осіб та підвищення
кваліфікації , забезпечення надання соціальних гарантій в оплаті праці найманим
працівникам, своєчасна та в повному обсязі виплата заробітної плати працівникам
бюджетних установ, ліквідаціїя існуючих заборгованостей по виплаті заробітної
плати та недопущення її росту, створення сприятливого середовища для залучення
іноземних та внутрішніх інвестицій та чітке виконання основних показників соціально –
економічного розвитку дасть змогу забезпечити надходження до бюджетів всіх рівнів, і
тим самим забезпечити фінансування бюджетних установ міста, розвиток комунального
господарства та покращити якість комунальних послуг.
Реалізація конструктивних заходів вирішить питання орієнтовані на забезпечення
добробуту територіальної громади, надання соціальних гарантій і соціального захисту
та збереження робочих місць.
Основні показники соціально – економічного, культурного розвитку та бюджету м.
Яремче
на 2011 рік розроблені виходячи із очікуваних показників розвитку регіонуза
2010 рік та
враховуючи пріоритети розвитку на 2011 рік.

5 пріоритетних завдань
керівництва Яремчанського міськвиконкому
щодо соціально-економічного розвитку території
у 2011 році
1. Залучення інвестицій в економіку м. Яремче шляхом продажу на аукціоні земельних
ділянок по вул. Курортна, площею 0,69 га та 0.51 га під будівництво лікувальнооздоровчого
та
спортивно
–розважального
центрів.

2.Завершення робіт з поновлення грошової оцінки земель м. Яремче та встановлення
меж
села
Микуличин
Яремчанської
міської
ради.
3. Легалізація заробітної плати та найманої праці господарюючими суб’єктами регіону.
4.Забезпечення
школи №2 (м-н

центральним

водопостачанням
Яремчанської
Дора

загальноосвітньої
).

5. Проведення енергозберігаючих заходів в закладах освіти та культури, а саме:
- заміна вікон у ДЗ «Гірський струмочок» м. Яремче ;
- заміна пічного опалення на локальне у дитячій школі мистецтв м. Яремче по вул.
Свободи, 252.

На сесії Яремчанської міської ради 18.03.2010 підбито підсумки виконання Програми
соціально – економічного та культурного розвитку міста Яремче за 2009 рік та прийнято
відповідне рішення
У 2009 році основні зусилля та заходи органів виконавчої влади Яремчанської міської ради
були спрямовані на протидію негативному впливу фінансово-економічної кризи на всі галузі
економіки і соціальну сферу. Реалізація таких заходів дозволила певним чином зменшити
негативні наслідки та сприяла покращенню ситуації в окремих галузях економіки.
За 2009 рік забезпечено поступлення збору до Зведеного бюджету України в розмірі
34 932,7 тис.грн. або виконано на 113,3 відс. розрахункову базу надходжень. В т.ч. обсяг коштів
мобілізованих до місцевого бюджету склав 27 078,2 тис.грн.
Фінансування бюджетної сфери міста протягом 2009 року проводилось відповідно до
затвердженого обсягу бюджетних призначень. Першочергово, за рахунок коштів міського
бюджету забезпечено фінансування захищених статей видатків бюджету. Протягом звітного
періоду виконувались цільові програми у комунальному господарстві, освіті, медицині, культурі,
інших галузях життєдіяльності міста. Але ряд програм, у зв’язку із зменшенням доходної частини
бюджету фінансувались не у повному обсязі.
Підсумки економічного і соціального розвитку у 2009 році засвідчують, що всі галузі
економіки міста, крім деревообробної, зуміли втримати досягнуті показники та за підсумками
комплексної оцінки соціально-економічного розвитку області м. Яремче протягом року тримало
лідерство.
Так, за 2009 рік промисловими підприємствами регіону перероблено 2,3тис. м. куб.
деревини. Обсяг реалізованої промисловими підприємствами продукції у відпускних цінах

підприємств (без ПДВ та акцизу) за дванадцять місяців 2009 року склав 1702,5тис.грн. У
порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротились обсяги виробництва практично
всіх найменувань продукції, що випускається промисловими підприємствами міста у зв’язку із
відсутністю попиту на внутрішньому та міжнародному ринках та зупинкою господарської
діяльності ТзОВ „Ворохтянська лісова компанія‖. Окрім того, не вийшло на планові завдання таке
промислове підприємство регіону як ТзОВ «Вест-вуд».
Призупинення діяльності даних підприємств, через фінансову кризу, значно вплинуло на
стан заборгованості із заробітної плати в регіоні, недоїмку до Пенсійного фонду та податковий
борг. У травні 2009 року ТзОВ«Вест-Вуд» відновив фінансово-господарську діяльність. Однак,
аналіз роботи даних підприємств показав, що у 2009 році реалізовано продукції ТзОВ «Вест-вуд»
на суму 987,2 тис.грн.. що складає тільки 20,9% до обсягів 2008 року. Якщо станом на
01.01.2009року заборгованість із виплати заробітної плати на даних підприємствах складала 195,5
тис. грн. або в середньому чотири місячних фонди, то станом на 01.01.2010 року вона склала 139,0
тис. грн., або 2,9 місячних фонди оплати праці.
Згідно поданої інформації, корпорацією «Галичина-ліс» планується нарощення обсягів
виробництва товарної продукції у 2010 році. Розпорядженнями міського голови щоквартально
узгоджуються та затверджуються графіки з керівництвом ТзОВ „Ворохтянська лісова компанія‖
та ТзОВ „Вест - Вуд‖ щодо погашення вище перерахованих боргів. Окрім того, вивчається
питання щодо об’єднання двох товариств ТзОВ „Ворохтянська лісова компанія‖ та ТзОВ „Вест Вуд‖.
Поряд із цим, такі промислові підприємства як: ПВКФ«Скем», ПП«Керманич», ТзОВ
«Татарівський лісозавод», ПП«Мантейнс», ТзОВ«Ворохтянська лісова компанія» в 2009 році
згорнули свою виробничу діяльність, що вплинуло на зайнятість населення в регіоні, виплату
заробітної плати та надходження до бюджету.
У 2009 році на 32,5% зменшилась середньоспискова чисельність працівників у галузі
промисловості та склала – 282 особи, відповідно і зменшилась середньомісячна заробітна плата
працівників зайнятих в галузі промисловості на 9.8 % та склала –986,9грн.
Рішенням міської ради від 13.01.2009 року № 307-22/2009 затверджено Регіональну
програму підтримки малого підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2009 –
2010 роки. На 2009 рік згідно Регіональної програми підтримки малого підприємництва закладено
в міському бюджеті - 30,0 тис. грн. За 2009 рік профінансовано 23,8 тис. грн. на Інформаційно туристичний бізнес - Інтернет центр при Фонді підтримки підприємництва м. Яремче, який
активно функціонував протягом року. Його послугами користуються особливо підприємціпочатківців. Так, за 2009 рік бізнес-центром ФПП м. Яремче з різноманітних питань надано – 255
консультацій. Що стосується бізнес-планування, то до бізнес-центру звернулося 60 громадян. З
метою спрощення звітності для 240 підприємців оформлено звітність в електронному вигляді.
Окрім того, проведено два тренінги по бізнес-плануванню, в яких взяли участь 32 особи та один
тренінг по започаткуванню бізнесу в сільському зеленому туризмі – 15 осіб, конференцію на 54
особи.
Станом
на 01.01.2010 року
зареєстровано 399
юридичних
осіб
в
т.ч.
248малих підприємства, з яких 172 або 69,4 % діючі, а також проведено державну реєстрацію
2328 громадян СПД, з яких ст. на 01.01.2010 року сплачували податки 1567 осіб. Так, обсяги
надходжень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого та середнього бізнесу
за 2009 рік склали 11 504,6 тис. грн. або 34,0% до загальних поступлень, що на 2 435,7тис.
грн. більше або на 8,5% більше у порівнянні з 2008 роком.
Розпорядженням міського голови від 21.07.2209 року №209-р затверджено склад міжгалузевої
колегіальної ради підприємців міста Яремче та Положення про міжгалузеву колегіальну раду
підприємців міста Яремче. 16.10.2009 року відбулося засідання міжгалузевої ради підприємців
міста Яремче. Окрім того, 12.11.2009 року заступники міжгалузевої колегіальної ради

підприємців міста Яремче взяли участь у засіданні регіональної галузевої ради підприємців з
питань торгівлі, побутового обслуговування і ресторанного господарства в м. Івано-Франківську.
Розпорядженням міського голови від 04 грудня 2008 року №457-р затверджено План
підготовки Яремчанським міськвиконкомом регуляторних актів на 2009 рік, де передбачено
розробити та затвердити протягом року два нових регуляторних акти. Окрім того,
розпорядженням міського голови від 09.02.2009 р. №29-р та розпорядженням міського голови від
28.04.2009 року №111-р внесено доповнення до плану підготовки регуляторних актів
Яремчанським міськвиконкомом на 2009 рік. Відповідно дані плани розміщено на
сайті міськвиконкомуWWW.yaremche.org. у розділі «Регуляторна політика» та опубліковано в
регіональному часописі «Яремчанський вісник» у встановлені законом терміни. 22 грудня 2008
року затверджено План-графік на 2009 рік з проведення відстеження результативності
регуляторних актів прийнятих Яремчанською міською радою, 9 лютого 2009 року та 29 квітня
2009 року внесено доповнення до плану відстеження регуляторних актів. За 2009 рік проведено 15
відстежень результативності регуляторних актів, а саме: 7повторних, 6 періодичних, 2 базових та
підготовлено три аналізи регуляторного впливу.
Міськвиконкомом продовжується реалізація вимог Закону України «Про дозвільну
систему в сфері господарської діяльності». Про ефективність роботи дозвільного центру свідчить
зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності, які скористалися його послугами. За
2009 рік до дозвільного центру міста Яремче звернулося 546 суб’єктів господарювання.
Адміністратором дозвільного центру та місцевими дозвільними органами, що беруть участь
у роботі дозвільного центру з початку року надано 427 консультацій (роз’яснення, методичну
допомогу). Зареєстровано 120 заяв на видачу документів дозвільного характеру та 11 декларацій
відповідності об’єкта вимогам пожежної безпеки. Видано 98 пакетів дозвільного характеру (186
висновків), з них: 37 - дозвільні документи, що стосуються земельних питань –
відділом Держкомзему міста Яремче; 27 - висновків санітарно - епідеміологічної станції м.
Яремче; 28 - висновків відділом культури МВК як уповноваженим органом охорони культурної
спадщини; 35 - висновки відділом містобудування, архітектури і будівництва МВК; 29 - дозволів
на початок роботи відділом МНС (пожежна служба); 5 - висновки на виконання робіт підвищеної
небезпеки видано Територіальним управлінням Держгірпромнагляду; 25 – дозволів на виконання
будівельних робіт видано інспекцією архітектурно-будівельного контролю; 20 СПД – відмовлено
у видачі документів дозвільного характеру.
В 2009 році почала виходити із фінансової кризи туристична галузь. Станом на 01.01.2010
року на території ради функціонує 61 туристично – рекреаційний та спортивний заклади,
загальною потужністю на 5161 місце. Серед найбільших відпочинкових закладів, що розпочали
свою діяльність у 2009 році можна відмітити такі готелі, як: «Ворохта», «Десятка», «Квітуча
долина», «Рубель», «Магія Карпат» та відпочинковий комплекс «Міленіум», «Гердан»,
«Вечорниці», «Зелена поляна», «Стара правда», «Марілен», «Марсо», «Бельведер» та інші.
У сфері приватного зеленого туризму послуги з проживання надають 438 садиб – на 6125
ліжко-місць, що дає можливість нарощувати лікувально – оздоровчі, туристичні, спортивні
послуги, в тому числі й для іноземних туристів. Зокрема, в 2009 році зареєстровано 130
садиб зеленого туризму, потужність яких складає 994 ліжко-місця.
За січень-грудень 2009 року кількість відпочиваючих, що відвідали Яремчанщину
склала 868,417 тис. осіб або 101,71% до відповідного періоду 2008 року. Так, обсяги поступлень
податків і зборів до від діяльності сфери туризму та оздоровлення за 2009 рік склали 4 923,1тис.
грн. або 14,5% до загальних надходжень бюджетів всіх рівнів, що на 0,35% більше 2008 року.
Окрім того, ряд підприємств, які розташовані на території ради надають послуги не тільки
відпочиваючим України, а також гостям з закордону. Експорт туристичних послуг у 2009 році
надавали: база відпочинку «Карпати», ПП «Горгани», ПП «Скеля», ТзОВ «Амбіком», ТзОВ
«Парк-тур», санаторій-профілакторій «Яремче». У зв’язку із економічною кризою за 2009 рік
загальна сума експорту послуг зменшилась на 10,1 %, і склала 288,7тис.дол. США.

Плановим завданням Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста
Яремче на 2009 рік у галузі туризму було рекомендовано закладам туризму зменшити ціни на
проживання. Однак, враховуючи стабілізацію та вихід економіки міста та країни в цілому з
економічної кризи формування цін на послуги закладів залишились на рівні минулорічних.
Продовжує свій розвиток сфера торгівлі та побутового обслуговування. Так, в регіоні
функціонують 194 крамниці, 103 заклади громадського харчування, 7 кіосків і 8 ринків, 10
аптечних кіосків, три аптеки, чотири автозаправочні станції. До послуг місцевих жителів та
гостей міста: 4 перукарні, 7 підприємств по будівництву та ремонту житла, 4 заклади по
ремонту взуття, три фірми з фото послуг, 3 заклади з порізки скла, 3 заклади по ремонту
телерадіоапаратури, 4 заклади по ремонту автотранспортних засобів і по одному закладу
ритуальних послуг, ремонту годинників, ремонту ключів, продажу та ремонту ювелірних
виробів, виготовленню та ремонту меблів, складної побутової техніки. Так, обсяги
надходжень податків і зборів до бюджетів всіх рівнів від даної сфери за 2009 рік склали
4 559,5 тис. грн. або 13,5% до загальних поступлень, що на 1067,1тис. грн. або на 3,69 %
більше у порівнянні з 2008 роком.
Розвиток сфери туризму та послуг дає можливість щорічно залучати інвестиційні кошти в
економіку регіону. За статистичними даними за 9 місяців 2009 року залучено інвестиції в
основний капітал на суму 248 366,0тис.грн., що складає 106,5% до відповідного періоду 2008
року. Так, за дев’ять місяців 2009 року основними вкладниками інвестиційних коштів були:
- ТзОВ «Скорзонера» - 145792,0 тис.грн., яка здійснює будівництво гірськолижного комплексу
«Буковель». Сьогодні, ТК "Буковель" — вже не тільки гірськолижний, але й бальнеологічним
курорт із сучасним обладнанням, кращими лікарями, унікальними за своїми властивостями
мінеральними водами.
Вже з 2009 року "Буковель" лікує та оздоровлює людей із проблемами опорно-рухового
апарату, проблемами шлунково-кишкового тракту та сечовивідних шляхів. На території курорту
для всіх бажаючих відкрито бювет. Мінеральні води :«Буковельська 1» та «Буковельська 2» пройшли всі необхідні сертифікації та погодження. Окрім того, розпочав діяльність SPA - центр
«Оазис». До послуг відпочиваючих унікальні програми релаксації, оздоровлення та корекції
фігури, які допоможуть забути про щоденні стреси та поринути в світ краси і здоров’я.
- ТзОВ «Карпатські зорі» - 21 323,0 тис.грн. Фінансова криза та зобов’язання інвесторів за
кредитами не дали можливість залучити в економіку заплановані обсяги інвестицій даним
товариством.
-ТзОВ «Курортний комплекс Яремче» - 3 780,0 тис.грн.
Що стосується житлового будівництва, то за 2009 рік введено в експлуатацію
житла загальною площею 34 404,0м2, що складає 76,1 % до попереднього року. У тому числі
індивідуальними забудовниками 27255,0 м2, або 60,3%. Загальний обсяг інвестицій у житлове
будівництво склав 76 230,0тис.грн. Така ситуація спричинена тим, що з 01 січня 2009 року акти
введення в експлуатацію готуються та погоджуються в області, (що значно впливає на часові
затрати, а також на отримання різних висновків і погоджень , в середньому їх кількість складає
14), а також із зміною чинного законодавства в частині підготовки вихідних даних та видачі
дозволів на проектування житла. Міською радою подавалося клопотання до Кабінету Міністрів
України, Верховної ради України, Міністерства регіонального розвитку та будівництва
щодо внесення змін до нормативних актів, однак на сьогоднішній день змін ніяких не має.
Річна звітність по залученню інвестиційних ресурсів формується до кінця I-го кварталу 2010
року. Відповідно, згідно оперативних статистичних даних у 2009 році очікується залучення
інвестицій на рівні 321 347,0 тис. грн., що складе 84,1% минулорічних.
З метою популяризації регіону на загальноукраїнському та міжнародному ринку відділом
туризму та рекреації міськвиконкому спільно з інформаційно-туристичним Бізнес-інтернет

центром ФПП взято участь у XVI Міжнародній туристичній виставці UITT2009 ―Українаподорожі-туризм» та «VisitUkraine2009» в м. Києві. Окрім того, на щорічній всеукраїнській
виставці «Велобайк» проект «ВелоКраїна» представив туристичний потенціал Яремчанського
регіону та першу в історії карту карпатських веломаршрутів. Міською молодіжною громадською
організацією «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче на території краю
реалізовується Проект «ВелоКраїна», завдання якого - розширення кількості послуг для туристів
краю,шляхом створення інфраструктури для велосипедних поїздок карпатськими стежками,
популяризація відпочинку серед внутрішніх та іноземних туристів. Проект втілюється за
підтримки Європейського Союзу на території Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької
областей.
21 травня 2009 р. делегація представників Європейського Союзу на чолі з головою
Представництва Європейської Комісії в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейрою відвідали м.
Яремче, і мали можливість ознайомитись з досягненнями проекту. Окрім голови представництва
Євросоюзу, у складі делегації, були надзвичайний та повноважнол посли Великої Британії Лі
Тернер, Греції - Харіс Дімітріу та Туреччини - Ердоган Шериф Ішджан.
Яремче інтенсивно розвивається як весняно-літній та літньо-осінній центр активного
відпочинку. Підчас літнього сезону 2009 року ТК«Буковель» розпочав своє позиціювання як
літній курорт. Найпопулярніші види відпочинку – велосипедні, піші та кінні прогулянки, подорожі
на квадро циклах, позашляховиках,пізнавальні екскурсії, рафтинг, корпоративний відпочинок. В
червні 2009 році відкрито Екотуристичний візит-центр, побудований в рамках проекту
Європейського союзу . Окрім того, успішно діє проект «Інформаційний потік до Яремче».
З метою збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку Яремчанщини реалізовуються
Проекти по Програмі прикордонного співробітництва Румунія-Україна (проект «Довгостроковий
розвиток туризму в Північних Карпатах»). Проект розраховано на 7 років, загальна вартість
складає 300,0 тис. євро. Окрім Яремчанського міськвиконкому участь у проекті беруть м.
Коломия, м. Косів, м.Верховина. У червні 2009 року відбулось офіційне відкриття маршруту
"Урочище Женець – водоспад Гук". Маршрут розроблявся як частина мікропроекту "Ми
зустрінемось з тобою біля водоспаду" в рамках проекту "Збереження та стале використання
природних ресурсів Українських Карпат"
Дуже популярним напрямком стає так званий «подієвий» туризм, базовою основою якого є
фестивалі, Дні міста. Так, у 22 серпня 2009 року ПП «САВІК» відзначалось 50-річчя ресторану
«Гуцульщина» - пам’ятника архітектури, візитки нашого краю. На святкуванні були присутні
актори та артисти, які знімали свої виступи або фільми на території ресторану «Гуцульщина» та
туристичної бази «Гуцульщина», а саме: Іван Гаврилюк, Іван Попович, гурт «Ватра» та інші.
Окрім того, серед запрошених була родина архітектора Боднарука, будівельники та працівники
ресторану.
У смт. Ворохта на берегах річки Прут біля підніжжя гори Говерла готельний комплекс
«Десятка» організував театралізоване дійство «В ніч на Івана Купала». Також 11-13 вересня у смт.
Ворохта відбулося «Свято грибів у Ворохті», що стало новим форматом фестивалю в Україні,
поєднавши багато мистецьких напрямків. Метою події було впровадження нового рівня культури
буття людей.
Окрім того, міськвиконкомом налагоджені тісні зв’язки із такими містами як: Намислів
Малопольського воєводства та Альверня Опольського воєводства (Республіка Польща), м.
Валенсія (Іспанія), м. Еврон (Франція) та країнами Грузією (Кахетинський край), Литвою,
Румунією. Відповідно, проводиться співпраця в таких напрямках: спорт, туризм, торгівля,
молодіжна політика, культура, шляхом участі у виставках, круглих столах, семінарах та зустрічах.
З метою надання якісних послуг населенню міста проводиться реформування житловокомунального господарства та закладів бюджетної сфери.Реалізація заходів здійснюється за
рахунок коштів фонду розвитку із надходжень від продажу землі та приватизації об’єктів

комунальної власності міста. Так, за 2009 рік з фонду розвитку та загального фонду використано
4 599,8 тис. грн., перелік заходів додається.
З початку року проведено ряд заходів, щодо розвитку таких галузей як освіта, охорона
здоров’я та культура. Зокрема, продовжуються роботи по завершенню будівництва Яремчанської
ЗОШ №2 в мікрорайоні Дора, а саме: встелено підлоги з брусків, керамічної плитки, проведено
облицювання стін, встановлено двірні блоки та електросвітильники, проведено побілку
стін(профінансовано 976,96 тис.грн., з них з міського бюджету – 25,0тис.грн., обласного – 523,26
тис.грн., коштів ВАТ «Укрнафта» -428,7 тис.грн.), завершено будівництво школи в с. Поляниця (у
2009 році використано – 5800,0 тис.грн.(загальна вартість будівництва склала 21 000,0 тис. грн.),
та продовжуються роботи по добудові Яремчанської ЗОШ №1 (профінансовано з міського
бюджету - 1144,589тис.грн.). Окрім того, виготовлено проектну документацію та розпочато
будівництво загальноосвітньої школи в с. Татарів.
Рівень оплати населенням за житлово-комунальні послуги за січень-жовтень 2009року
склав 105,6 % до відповідного періоду 2008 року. Заборгованість населення з оплати житловокомунальних послуг на початок січня 2010 рокувідсутня, переплата становить 178,1 тис.грн. У
грудні 2009 року мали борг за 3 місяці і більше: за вивезення побутових відходів – 40,8%
власників особових рахунків, газопостачання – 18,9%, утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій – 13,4%, централізоване водопостачання та водовідведення –
3,0%.Однак, одне підприємство регіону, яке надає комунальні послуги, а саме: ВУВКГ
м.Яремче у 2009 році спрацювало збитково. Сума збитків склала 63,5 тис.грн. Підприємство у
своїй господарській діяльності допускає збитки в зв’язку з тим, що затверджені тарифи не
відповідають економічно - обгрунтованим витратам на виробництво послуг для населення.
ВУВКГ з міського бюджету щорічно надається дотація вирівнювання по різниці в тарифах.
У 2009 році забезпечено виконання покладених завдань і Яремчанським РЕМом. Так, з
метою безперебійного електропостачання населених пунктів міської ради замінено
трансформатори на більш потужніші у таких населених пунктах: с. Татарів(вул. Яблунецька та
уч.Вербівський) – 26,0 тис.грн. Окрім того, в смт.Ворохта (вул. Б.Хмельницького) встановлено
розвантажувальну підстанцію вартістю - 67,0 тис.грн., с. Яблуниця (уч. Село) – 40,0 тис.грн., а
також в с. Татарів замінено стару підстанцію. З метою покращення якості напруги в мережах ТП
10/0,4 кВ № 8 проведено монтаж розвантажувальної ТП 10/0,4 кВ м.Яремче та реконструкцію
повітряної лінії потужністю 10 кВ у с. Яблуниця до с.Поляниця.
З метою покращення екологічного стану територій міської ради комунальним підприємством
«Благоустрій» облаштовано та відкрито пункт приймання ПЕТ - пляшок та макулатури. Придбано
дві ваги на суму 4.8 тис.грн. та гідравлічний прес для пресування макулатури і ПЕТ – пляшок на
суму – 29.7 тис.грн.
Через недостанє фінансове забезпечення не вдається в повній мірі вирішити всі питання пот
очних та капітальних ремонтів дошкільних навчальних закладів. Згідно заходів Програми було
заплановано провести капітальні ремонти: приміщень ДЗ «Гірський струмочок» м. Яремче;
системи опалення Татарівської амбулаторії та реконструкцію системи опалення школи мистецтв
та дитячої бібліотеки в м. Яремче. Однак, що стосується Татарівської амбулаторії, то сьогодні
ставиться питання її будівництва. А в школі мистецтв та дитячій бібліотеці м. Яремче у 2009 році
в зв’язку із виникненням нагальної потреби проведено перекриття дахів.
Медичну допомогу населенню регіону надають Яремчанська ЦМЛ потужністю на 135
ліжко-місць, Ворохтянська міська лікарня на 15 ліжко-місць, дві лікарські амбулаторії загальної
практики сімейної медицини та чотири фельдшерсько-акушерські пункти. В поточному році
забезпечено надання медичної допомоги та посилено профілактичну спрямованість медичних
послуг. Для пільгового забезпечення медикаментами населення та з метою виконання Програми
«Здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії» за січень-грудень придбано
медикаментів для невідкладної медичної допомоги на суму 39,4 тис. грн. У 2009 році в
Яремчанській ЦМЛ відкрито палату інтенсивної терапії на три ліжка. Загальна вартість

виконаних робіт склала 183,732тис.грн. Окрім того, за рахунок спонсорських коштів придбано два
санітарні автомобілі для амбулаторії ЗПСМ с.Микуличин та с. Татарів, медичне обладнання та
інвентар на суму – 386,9 тис.грн.
З метою забезпечення належного функціонування бібліотек регіону отримано 129
періодичних видань на суму 6,3 тис. грн. та 910 примірників літератури на суму 20,3 тис.грн.
Хочеться відмітити роботу відділу культури міськвиконкому по організації тематичних, творчих
вечорів та відзначенню всіх пам’ятних дат протягом року. Так, за 2009 рік відділом культури
спільно з аматорськими та художніми колективами проведено біля ста таких заходів.
Для облаштування етнографічної експозиції в методичному кабінеті м.Яремче проведено
ремонт методкабінету за рахунок благодійних коштів - 8,5тис.грн. Окрім того, проведено
капітальний ремонт кінозалу Будинку культури в с.Татарів та реконструкцію клубу в с. Яблуниця.
Загальна вартість проведених робіт склала відповідно 240,0 тис. грн. та 230,0 тис. грн. Проведено
роботи по реконструкції даху приміщення дитячої школи мистецтв м. Яремче та капітальний
ремонт площадки біля будинку культури в м. Яремче. Станом на 01.01.2010 р. на дані заходи
профінансовано 404,874 тис. грн.
З початку року проведено ряд заходів спрямованих на підтримку сімей різних категорій.
Поновлюються банки даних різних категорій сімей і дітей (багатодітні, неповні, малозабезпечені,
функціонально-неспроможні сім’ї, сім’ї в яких батьки-інваліди, діти-сироти і позбавлені
батьківського піклування, обдаровані діти). З метою визначення родин, що найбільше потребують
допомоги з боку держави, проведено паспортизацію багатодітних сімей. Розпорядженням міського
голови від 21.05.2009 року № 137-р затверджено склад координаційної ради міськвиконкому з
питань відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2009 року та мережу відпочинкових закладів, які
здійснюватимуть оздоровлення дітей в поточному році. Протягом літнього сезону 2009 року
оздоровлено 400 дітей пільгових категорій.
З метою соціального захисту найбільш вразливих верств населення за 2009 рік забезпечено
стабільну виплату всіх видів державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим
сім’ям. Так, загальна сума виплат наростаючим підсумком з початку року склала 17 661,32 тис.
грн. Станом на 01.01.2010 року заборгованості по виплаті державної соціальної допомоги сім’ям з
дітьми та малозабезпеченим сім’ям немає. На території Яремчанської міської ради кількість
зареєстрованих одиноких та одинокопроживаючих громадян станом на 01.01.2010 р. складає
395осіб. Поряд із цим, з початку року за рахунок коштів міського бюджету у зв’язку із важкими
умовами проживання та на лікування надано одноразових допомог 129 громадянам на суму 23,88
тис. грн.
Що стосується розвитку соціальної сфери, то підвищення заробітної плати, зменшення рівня
безробіття, шляхом забезпечення стабілізації економічного розвитку міста, подальша ліквідація
заборгованості із заробітної плати були основними пріоритетними напрямками в діяльності
керівництва міської ради. Так, середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного
працівника (по статистичній звітності) за 2009 рік склала 1 606,43 грн., що становить 110,6% до
відповідного періоду 2008 року та перевищує у 1,7 рази мінімальну заробітну плату, включно із
виплатою 25% гірських. Проведений аналіз показав, що у зв’язку із складним фінансовим
становищем сьогодні підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності-фізичні особи
виплачують найманим працівникам заробітну плату на рівні законодавчо встановленої без будьяких винагород та премій.
Середній розмір пенсії по регіону за 2009 рік в порівнянні з початком року збільшився на 14,1 %
або на 115,41грн. і станом на 01.01.2010р. склав 936,49 грн., кількість пенсіонерів – 5288 осіб,
тобто в розрахунку на одного пенсіонера припадає 1,16 працюючих, що на 0,05 менше порівняно з
2008 роком.
Фактичні видатки на виплату пенсій та допомог за дванадцять місяців 2009 року склали 55 697,1
тис. грн. Пенсійні виплати за січень-грудень 2009 року виплачені в повному обсязі. Заборгованості

з виплати пенсій громадянам немає. Так, відсоток покриття власних надходжень Пенсійного
фонду у 2009 році склав тільки 57,3%,
При міськвиконкомі створено робочу групу з детінізації зайнятості населення, до складу
якої включено представників всіх контролюючих служб міста. Так, протягом 2009 року
контролюючими службами міста проведено перевірки 102 суб’єктів господарювання, де
виявлено 37 неоформлених працівників. В ході перевірок оформлено 14 трудових договорів, сума
легалізованої заробітної плати склала 10,3тис.грн. З початку 2009 року за результатами спільних
перевірок щодо легалізації найманої праці згідно ст.172 КК України прокуратурою міста Яремче
порушено 12 кримінальних справ та 12 суб’єктів господарювання притягнуто до адміністративної
відповідальності .
Міська влада дієво реагувала на питання щодо заборгованості по виплаті заробітної плати
на підприємствах міста. За 2009 рік при міськвиконкомі проведено 7 засідань робочої групи з
питань забезпечення своєчасності і повноти сплати обов’язкових платежів, заробітної плати,
пенсій та соціальних виплат, де заслухано 28 керівників підприємств-боржників. Окрім того,
управлінням Пенсійного фонду м. Яремче проведено 2 семінари з платниками, організовано 23
зустрічі в трудових колективах, 139 громадян взяли участь у проведенні«гарячих ліній», 1609
громадянам особисто роз’яснено порядок сплати страхових внесків та зарахування страхового
стажу.
Однак, ще значною залишається недоїмка зі сплати страхових внесків до Пенсійного
фонду. Борг економічно-активних платників станом на 01.01.2010 року становить 124,9 тис.грн. В
порівнянні з 01.01.2009р. недоїмка (97,0 тис. грн.) зросла на 27,9 тис.грн. Дієвий борг становить
124,9 тис.грн., в тому числі штрафні санкції 53,6 тис.грн. Зокрема, питома вага підприємств
ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ «Вест-Вуд» в загальній недоїмці зі сплати
страхових внесків до Пенсійного фонду складала 81,9% або102,3тис.грн.
З метою погашення заборгованості до бюджету Фонду управлінням проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота та вживаються відповідні заходи. Так, Пенсійним фондом
м.Яремче до виконавчої служби направлено 75 вимог про стягнення заборгованості зі сплати
страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на суму 302,0 тис.грн.,
погашено 200,9 тис.грн. Прокуратурою м. Яремче в інтересах Пенсійного фонду направлено в
адміністративний суд м. Івано-Франківська 23 позови на суму боргу 136,7тис.грн.
Станом на 01.01.2010 року податковий борг склав 354,0 тис. грн., в т.ч. до місцевого
бюджету – 322,5 тис. грн., кількість підприємств-боржників – 11. Питама вага ТзОВ
«Ворохтянська лісова компанія» в загальній сумі боргу складає 50,05% або 177,2 тис.грн. Загальна
сума погашеного податкового боргу по вжитих заходах за 2009 рік склала 1010,4тис.грн., в т.ч. до
місцевого бюджету – 656,1тис. грн. та державного бюджету – 354,3 тис. грн., зокрема ТзОВ
«Ворохтянська лісова компанія» - 319,7 тис.грн. та ТзОВ «Вест-вуд» -48,3 тис.грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (у фактичних цінах, усього) за
2009 рік склав – 382 082,7 тис. грн. Питома вага підприємств, які одержали збиток у загальній
кількості підприємств склала – 14,3 %, або тільки два підприємства основного кола спрацювали
збитково.
На підприємствах житлово-комунального господарства та підприємствах, установах, організаціях,
що фінансуються з місцевого бюджету борги із виплати заробітної плати, недоїмка до Пенсійного
фонду та бюджетів всіх рівнів відсутні. Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету відсутня.
Середня чисельність населення згідно статистичних даних по регіону на 01.01.2010 року
складає 22,00 тис. чол. Згідно з балансом трудових ресурсів у місті їх чисельність залишається в
межах 12,545 тис. чоловік. Згідно даних Пенсійного фонду м. Яремче за 2009 рік на території
ради офіційно були зайняті – 6180 громадян, при плановому показнику 6 350осіб. Такий результат
пов’язаний із ситуація, яка склалася в промисловій галузі регіону. Але, якщо провести аналіз

реальної зайнятості громадян, то фактично не працюють біля 1.5 тис. осіб, тому що, звітністю не
враховуються громадяни які працюють в інших регіонах, за кордоном, студенти, особи, які
перебувають по догляду за дитиною, інваліди I-ої групи та інші. Офіційний рівень
безробіття станом на 01.01.2010 року склав – 2,23 %. Порівняно з 01.01.2009 року даний показник
зменшився на 4,78%. На обліку в центрі зайнятості перебувало – 312 осіб незайнятого населення,
в т.ч. 280 безробітних. За 2009 рік кількість створених нових робочих місць склала – 935 одиниць,
що становить 93,5 % виконання Програми зайнятості населення на 2009рік. Станом на 01.01.2010
року всього 219 незайнятих громадяни взяли участь у громадських роботах. З коштів фонду
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на
оплату громадських робіт профінансовано 39,6 тис.грн.Протягом 2009 року організовано 20 мініярмарків вакансій, залучено 167 чол. незайнятого населення, з них 35 чол. працевлаштовано на
заявлені вакансії. Протягом звітного періоду центром зайнятості працевлаштовано 78 осіб, які
підлягають під 5-% квоту, в т. ч. 10 чоловік на заброньовані місця та 2604 чол., в т.ч. 1502 чол.
незайнятого населення були охоплені профорієнтаційними послугами. 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.
Актуальним завданням соціальної сфери міста залишається зростання доходів усіх верств
населення, зниження рівня бідності, посилення адресності соціальної підтримки. Підвищення
економічної активності в регіоні, створення сприятливого середовища для залучення іноземних та
внутрішніх інвестицій до кінця року та чітке виконання основних показників соціально –
економічного розвитку дасть змогу досягти максимальних надходжень до бюджетів всіх рівнів, і
тим самим забезпечити фінансування бюджетних установ міста, розвиток комунального
господарства та покращити якість комунальних послуг.

14 березня 2011 р. Інвестиції і економіка Яремчанського
регіону
Рішенням виконавчого комітету від 22.05.2007 року № 37 затверджено
„Програму розвитку інвестиційної діяльності міста Яремче на 2007-2008
роки та на період до 2011 року‖.
Якщо проаналізувати три останніх роки то в загальному в економіку
регіону залучено 1 мільярд 141.0 тис.грн. Основну питому вагу в
інвестиціях складають кошти ТзОВ «Скорзонера» - яка здійснює
будівництво гірськолижного комплексу «Буковель». Сьогодні, ТК
"Буковель" — вже не тільки гірськолижний, але й бальнеологічним
курорт із сучасним обладнанням. Вже з 2009 року ТК "Буковель"
оздоровлює людей із проблемами опорно-рухового апарату, проблемами
шлунково-кишкового тракту та сечовивідних шляхів. Сьогодні на
території курорту для всіх бажаючих відкрито бювет.
В економіку регіону вкладниками продовжують залучатися значні
інвестиції. За оперативними статистичними даними за 2010 рік
сума інвестицій в основний капітал складе 450,0 млн.грн. на рівні
минулорічних.
Основними вкладниками інвестиційних коштів є:
ТзОВ «Парк – Тур» - 17993,0 тис.грн.
ТзОВ «Карпатські зорі» - 26230,0 тис.грн
ТзОВ «Скорзонера» - 98386,0 тис.грн.

ТзОВ «Карпатський стандарт» - 11998,0 тис.грн.
ТзОВ «Гранд Персона Буковель» - 3563,0 тис.грн.
ТзОВ «Бугіль» - 1507,0 тис.грн.
Поляницька сільська рада - 2902,0 тис.грн.
Індивідуальні забудовники

- 186000,0 тис.грн.

Що стосується житлового будівництва, то за січень-грудень 2010 року введено в експлуатацію
житла загальною площею 52 498м2, що 152,6% більше ніж у відповідний період 2009
року. Загальна очікувана вартість інвестицій в житлове будівництво складе 186,0 млн.грн.

Динаміка залучень інвестицій в економіку Яремчанського регіону
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Що стосується житлового будівництва, то за січень-грудень 2010 року введено в експлуатацію
житла загальною площею 52 498м2, що 152,6% більше ніж у відповідний період 2009 року.
Досягнення стратегічних цілей розвитку Яремчанщини у 2007-2008 роках та на період до 2011
року здійснюється шляхом реалізації основних заходів у пріоритетних галузях економіки, а саме:

- розвиток підприємництва;
- створення мікроклімату для організації туризму і інших видів
господарської діяльності, які тісно з ним пов’язані, а саме: торгівлі та
сфери послуг;
- забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури;
- підвищення рівня життя людей.
Інвестиційні пріоритети тієї чи іншої галузі визначаються здатністю
підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій.
З цієї точки зору Яремчанщина, де зосереджений значний рекреаційний
потенціал, сприятливі природні та кліматичні умови, ефективний

розвиток місцевого бізнесу та сприяння місцевої влади до співпраці з
іноземними інвесторами, є дуже перспективним районом.
На сьогоднішній день затверджено генеральні плани міста Яремче,
Ворохтянської селищної ради та всіх сільських рад, в яких передбачено
резервування земель для будівництва інвестиційно – інноваційних
об’єктів.
Згідно рішення міської ради від 11.12.2008 року № 294-21/2008 «Про
затвердження Положень «Про оренду земельних ділянок» та «Про
ставки, порядок їх визначення та сплати орендної плати за землі, що
знаходяться на території міста Яремче», інвесторам надано пільги при
сплаті орендної плати за землю на час реалізації інвестиційного проекту
(до
початку
його
функціонування),
розробленого
міською
радою, а саме встановлено мінімальні ставки на рівні 3% грошової
оцінки землі.
До міськвиконкому не поступало звернень зі сторони потенційних
інвесторів, щодо надання інших пільг та преференцій в оподаткуванні, а
саме щодо сплати податку з власників транспортних засобів та місцевих
податків і зборів.
Разом з тим, для створення сприятливих умов у сфері інвестиційної
діяльності та реалізації інвестиційно – інноваційних проектів, що мають
пріоритетне значення
для
економічного
розвитку
міста
,
розпорядженням міського голови від 20.07.2010 року № 199-р
затверджено склад та Положення про Координаційну раду з підтримки і
супроводу інвестицій на території Яремчанської міської ради.
На сьогоднішній день затверджено генеральні плани міста Яремче, Ворохтянської селищної ради
та всіх сільських рад, в яких передбачено резервування земель для будівництва туристичних
об’єктів.
Рішенням міської ради від 12.05.2010 року №437-31/2010 затверджено перелік земельних
ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2010 році.
З метою реалізації перспективних інвестиційних проектів на земельних ділянках, які визначені
пріоритетними для залучення інвестицій, міською радою визначено перелік земельних ділянок,
які передбачається надавати в оренду чи продавати шляхом проведення земельних аукціонів
інвесторам, котрі планують реалізацію пріоритетних для території інвестиційних проектів, а саме:
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Відділ економіки і промисловості МВК
________________________________________________________________________
________________

Додаток до рішення сільської ради від «____»_________№___________
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обчислення і терміну сплати ринкового збору на території Микуличинської
сільської ради.
I. Загальні положення
1. Ринковий збір встановлено відповідно до пункту 3 частини 2 статті 15 Закону України "Про
систему оподаткування" із змінами та доповненнями, статті 18 Декрету Кабінету Міністрів України
від 20.05.93 №56-93 "Про місцеві податки і збори", Указу Президента України від 28 червня 1999
року №761/99 "Про впорядкування механізму сплати ринкового збору", Правил торгівлі на ринках,
що затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України,
Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного
комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.2002 №57/188/84/105 і
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.03.2002 за №288/6576 (із змінами та
доповненнями)з метою стимулювання розвитку малого підприємництва.
2. Ринковий збір – це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих
столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з

юридичних осіб і громадян, які реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші
товари.
II. Платники ринкового збору
2.1. Платниками ринкового збору є юридичні особи, фізичні особи – суб’єкти підприємницької
діяльності та громадяни.
2.2.Не справляється ринковий збір із підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового
обслуговування, які розташовані у стаціонарних приміщеннях (магазинах,кіосках) на території
ринку, з власних торговельно-закупівельних підрозділів ринку незалежно від займаного місця та
громадян, яким надано пільги.
ІІІ. Пільги
Ш.І. Від сплати ринкового збору звільняються :
- громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до першої та другої категорій.
Підставою є посвідчення встановленого зразка;
- Інваліди війни першої групи
Підставою для надання пільг є «посвідчення інваліда»;
-учасники бойових дій , учасники бойових дій в Афганістані.
Підставою для надання пільг є « посвідчення учасника бойових дій».
- інваліди дитинства першої та другої груп.
- діти війни
Підставою для надання пільг є «посвідчення дитини війни»
Підставою для надання пільг є «пенсійні посвідчення» або довідки лікарсько-трудової експертної комісії;
- громадяни, реабілітовані відповідно до Закону України «Про реабілітацію жерт політичних репресій на
Україні»
Підставою для надання пільг є « посвідчення »
- громадяни, які продають молоко і молокопродукти;
- громадяни ,які продають яйця, овочі, фрукти, зелень повинні мати довідку з місця проживання про те що
продукція вирощена на власній присадибній ділянці.
Ш.П. Пільги надаються за одне торгове місце.

ІУ. Розмір ринкового збору
ІУ.І. Ринковий збір встановлюється за одне торговельне місце:
- при продажу продукції (товарів) з транспортного засобу, причепа, візка, – два квадратних
метри;
-

здійснення торгівлі сільськогосподарською продукцією, промисловою
прилавків, одне торговельне місце дорівнює одному погонному метру.
ІУ.П. Розміри ставок ринкового збору:

Ставки ринкового збору затверджуються сільською радою (додаток)
V. Порядок обчислення та термін сплати ринкового збору

продукцією з

У.І.Ринковий збір справляється сільською радою через касовий апарат до початку реалізації
продукції із одночасною видачею касових чеків.
У.П. На підставі отриманого чека про сплату ринкового збору особі надається місце для
торгівлі.
У.Ш. Термін подання податкового розрахунку до податкового органу:
податковий розрахунок ринкового збору подається за базовий податковий (звітний) період,
що дорівнює календарному місяцю – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім
календарним днем звітного (податкового) місяця. Якщо останній день терміну подання
розрахунку припадає на вихідний, або святковий день, то останнім днем вважається
наступний за вихідним або святковим робочий день.
У.ІУ. Кошти, отримані від платників ринкового збору щоденно зараховуються до сільського
бюджету.
VІ. Контроль за дотриманням та відповідальність за порушення законодавства
1. Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати до бюджету ринкового
збору покладається на платників та сільську раду відповідно до чинного законодавства.
2. Установити, що контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та
сплати; стягнення не внесеного в установлений діючим законодавством термін збору
здійснюється державною податковою службою в межах повноважень, наданих законами
України.
Додаток до рішення сільської ради
№______від _____________
Ставки ринкового збору
№п/п

Назва видів торгівлі

Юридичні особи

Фізичні особи

(торгових ставок)
1.

Торгівля сільськогосподарською продукцією (
за одне торгівельне місце займаної площі 2
м.кв.)

1.1

вантажних машин,автофугонів

3.00

2.50

1.2.

З легкових машин, бус, мотоциклів

2.50

1.50

1.3.

Лотків прилавків, ручних підвізних столів

2.00

1.00

1.4.

з рук , кошиків, відер

2.

Торгівля продовольчими і непродовольчими
товарами, сувенірами

2.1.

з транспортних засобів 2м.кв.

3.00

2.00

2.2

В торгових рядах ( за 1 пог.м.)

2.50

1.00

2.3

В палатках ( за 2 м.кв.)

2.00

1.00

1.00

3.

Торгівля саджанцями, розсадою, насінням

2.00

1.50

4.

Торгівля квітами

1.50

1.00

5.

Торгівля великою рогатою худобою, свинями
(за 2 м.кв.)

3.00

1.00

6.

Торгівля свійськими тваринами

3.00

2.00

(за 2м.кв.)
7.

Торгівля птахами, декоративними рибками та
кормом для них

3.00

1.00

8.

Продаж речей, які були у використанні

2.50

1.00

- в торгових рядах ( за 1 пог.м.)

2.50

1.00

3.00

1,00

3.00

1,00

4.00

2.00

- в палатках ( за 2 м.кв.)
9.

Торгівля продовольчими та непродовольчими
товарами, сільськогосподарською продукцією
безпосередньо її виробниками при наявності
реєстраційної картки товаровиробника
- в торгових рядах ( за 1 пог.м.)
- в палатках ( за 2 м.кв.)

10.

Заїзд на територію ринку з метою реалізації
товарів з вантажних і легкових автомашин,
мотоциклів, підвод

Секретар с/ради Ольга Сорохманюк

УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 25.08. 2009р.№ 248-р
м. Яремче
Про затвердження Програми

внутрішньої торгівлі на території
Яремчанської міської ради на
період до 2012 року.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 24.06.2006 року №632 «Про затвердження
Програми розвитку внутрішньої торгівлі на період до 2012 року» та відповідно долиста обласної державної
адміністрації від 13.07.2009р. №5630/1/1-09/01-006:
1. Затвердити Програму розвитку внутрішньої торгівлі на території Яремчанської міської ради на період до
2012 року (додається).
2. Виконавцям вищевказаної Програми забезпечити належне виконання відповідних заходів та про хід їх
виконання інформувати міськвиконком до 10 січня щорічно.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Надію
Бандурку.
Міський голова Василь Онутчак
Затверджено
розпорядженням міського голови
від 25.08.2009 № 248-р
ПРОГРАМА
розвитку внутрішньої торгівлі на території Яремчанської міської ради на період до 2012 року
Характеристика стану внутрішньої торгівлі
Торгівля товарами народного споживання, продуктами харчування пов’язана із повсякденним
життям людей і задоволенням їхніх потреб у товарах, торгових послугах. По тому, як працює торгівля,
найчастіше судять про роботу влади , про успіх соціальних і економічних реформ. Це пояснюється тим, що
турбота про конкретну людину, її потреби – це початок і кінцевий шлях соціальної політики держави.
У торгівлі виявляються інтереси суспільства, інтереси кожної сім'ї, кожної конкретної людини. Ця
галузь впливає і на організацію побуту населення, і на рівень зайнятості жінки в сім’ї, і на наявність
позаробочого часу, і, в кінцевому підсумку, багато в чому на збереження здоров’я людей. Торгівля об'єднує
кожну людину з процесом задоволення потреб і сприяє реальному здійсненню розподілу матеріальних благ.
На території ради зберігається стійка тенденція до зменшення кількості юридичних осіб,що провадять
діяльність у сфері роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, у зв’язку з переходом до оподаткування
за спрощеною системою та одночасним збільшенням фізичних осіб-підприємців, у зв’язку з великою
кількістю звітності та документації по веденню юридичних осіб.
Для порівняльного аналізу надходження до бюджету склали 2006 році – 247,9тис.грн. , в 2007 році - 316,9
тис.грн., в 2008 році - або на 127,8 % більше 2007 року. Стабільно розвивається на території ради сфера
торгівлі та надання послуг.
Видано дозволів на розміщення об’єктів торгівлі: 2006 р. – 72, 2007 р. – 50, 2008 р. – 63 .Протягом І
півріччя 2009 року на території ради відкрито 32 об’єкти торгівлі, а саме: заклади громадського харчування –
12; роздрібної торгівлі - 15, в т. ч. магазин «Будівельні товари» – 2, спеціалізований магазин «Спорт» - 1; салон
краси – 1; інформаційне агентство – 1; аптека – 1; автозаправочна станція – 1; кіоск - 1. Роздрібний
товарооборот підприємств-юридичних осіб за січень-червень 2009 року склав 36,5 млн. грн., що у порівняних
цінах менше обсягу січня-червня 2008 р. на 21,1 %. Однак, проблемними і надалі залишаються статистичні
відображеннярезультатів діяльності сфери послуг і торгівлі, в яких не передбачається аналіз результатів
діяльності всіх суб’єктів господарювання, а вибираються дані окремих господарюючих суб’єктів за

результатами діяльності попередніх років. Така методика розрахунку та оцінювання показників роздрібного
товарообороту не є об’єктивною.
Відбуваються позитивні зміни в розвитку матеріально-технічної бази, а саме: упроваджуються сучасні
торговельні технології, створено роздрібні торговельні заклади, які за рівнем культури обслуговування
покупців відповідають вимогам сучасних стандартів. Населення на сьогоднішній день надає
перевагу стаціонарним торговельним об’єктам, або облаштованим ринкам.
В умовах загострення фінансової кризи болісною для населення стає проблема необґрунтованого
зростання цін на споживчому ринку, в тому числі і на товари першої необхідності.
Цілі і пріоритети розвитку
Стратегічними цілями Програми є:
задоволення потреби населення, зокрема малозабезпечених верств, у високоякісних товарах та послугах,
запобігання необґрунтованому - зростанню цін на споживчому ринку, в тому числі на соціально значущі
продовольчі товари;
врегулювання відносин пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних ринків, створення умов
для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
вдосконалення системи показників статистичного спостереження за діяльністю підприємств торгівлі;
запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;
вдосконалення системи підготовки спеціалістів у сфері торгівлі та послуг.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів суб’єктів господарювання та інших джерел.
Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу забезпечити:
- створення сприятливих умов для розвитку торговельної та побутової сфери обслуговування;
- збільшення обсягів продажу споживчих товарів підприємствами усіх форм власності на 15.0 відсотків;
- реконструкцію тимчасових об’єктів торгівлі під сучасні торговельні заклади;
- стабілізацію цін та досягнення їх зниження;
- додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності працівників у сфері торгівлі.
Заходи з виконання Програми
1.Сприяти підвищенню рівня обслуговування відвідувачів в ресторанному господарстві та роздрібній
торгівлі

Суб’єкти підприємницької діяльності, бізнес –центр при
Фонді підтримки підприємництва в м. Яремче

2009-2012роки

2. Сприяти збільшення кількості закладів торгівлі у цілому до 270 м.кв. , громадськогохарчування до 250
посадкових місць та сфери послуг, а саме: прокатні пункти до 15 об ’єктів,перукарські послуги - 4
,які будуть облаштовані під сучасні стандарти.

Суб’єкти підприємницької діяльності

2009-2012роки

3.Сприяти відкриттю спеціалізованих магазинів ( будівельних матеріалів в м.Яремче , спортивного
спорядження в смт. Ворохта

Суб’єкти підприємницької діяльності

2010-2012 роки

4.Модернізація та відповідне облаштування прокатних пунктів по наданню туристично – спортивного
спорядження ,збільшення його асортименту для надання в прокат

Суб’єкти підприємницької діяльності

2010-2012 роки

5. З метою вдосконалення функціонування роздрібних ринків з перетворенням на сучасні торговельносервісні комплекси завершити реконструкцію ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів, а
саме:СПД Якуб’яка М.С. та ПВКФ «Оксана і К» у сучасні торговельні комплекси

Суб’єкти підприємницької діяльності

2009-2012роки

6.Реалізація державної політики щодо захисту прав споживачів

Відділ економіки і промисловості

міськвиконкому

2009-2012роки

7. Організація на території регіону ярмарків продукції товаровиробників міст та районів області

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому,

суб’єкти підприємницької діяльності

2009-2012 роки

8. Відкриття торговиці в с. Микуличин

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому,

Голова Микуличинської сільської ради

ІV квартал 2009року

9. Провести повторну паспортизацію ринків з продажу продовольчих і непродовольчих товарів

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому,

cуб’єкти підприємницької діяльності

Ш кв. 2009р.

.Створення резерву торгових місць на ринках для виробників сільськогосподарської продукції.

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому,

суб’єкти підприємницької діяльності

2009-2012роки

11.Забезпечити проведення семінарів за участю контролюючих органів та суб’єктів господарювання з
питань розвитку внутрішньої торгівлі

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому,

суб’єкти підприємницької діяльності

2009-2012роки

12. Подати пропозиції щодо вдосконалення статистичних спостережень за провадженнямспоживчих товарів
фізичними особами-підприємцями, що проводять діяльність у сфері торгівлі, ресторанного господарства та
послуг.

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому, 20092010рр.

Рішенням міської ради від 13.01.2009 року № 306-22/2009 затверджено Програму соціально-економічного та
культурного розвитку міста Яремче на 2009 рік.
За I квартал 2009 року промисловими підприємствами регіону розпиляно 0,3тис. м. куб. деревини. Обсяг
реалізованої промисловими підприємствами продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за
січень-березень 2009 року склав 259,9тис.грн. На даний час призупинили господарську діяльність два основні
промислові підприємства – ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ«Вест-Вуд», що значно впливає на
обсяги промислового виробництва в регіоні. Однак, згідно зобов’язань керівника корпорації «Галичина-ліс»
Солонцова О.О. очікується відновлення діяльності підприємства ТзОВ «Вест-Вуд» в II кварталі 2009року.
Рішенням міської ради від 13.01.2009 року № 307-22/2009 затверджено Регіональну програму підтримки
малого підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2009 – 2010 роки. На 2009 рік згідно
Регіональної програми підтримки малого підприємництва закладено в міському бюджеті - 30,0 тис. грн.
Протягом I кварталу 2009 року профінансовано 10,0 тис. грн. на Інформаційно - туристичний бізнес - Інтернет
центр при Фонді підтримки підприємництва м.Яремче.
За три місяці 2009 року бізнес-центром ФПП м. Яремче з різноманітних питань надано – 45 консультацій. Що
стосується бізнес-планування, то до бізнес-центру звернулося 20 громадян. З метою спрощення звітності для
53 підприємців оформлено звітність в електронному вигляді. Туристично-інформаційним бізнес - Інтернет
центром Фонду підтримки підприємництва м. Яремче створено єдину базу даних по відпочинкових закладах
регіону.
Станом на 01.04.2009 року зареєстровано 390 юридичних осіб в т.ч. 239 малих підприємств, з яких 163 або
68,2 % діючі, а також проведено державну реєстрацію 2179 громадян СПД, з яких ст. на 01.04.2009 року
сплачували податки 1503 особи. За січень - березень СПД- фізичними особами сплачено до бюджету 1269,9
тис.грн., що становить 14,9 % в загальній сумі поступлень до зведеного бюджету. Простежується збільшення
реєстрації фізичних осіб, що є свідченням детінізації діяльності населення, збільшення довіри до держави,
створення більш сприятливих умов для самозайнятості населення.
Аналіз діяльності підприємств малого кола за статистичними звітами 2008 року показав, що із 238 підприємств
малого кола, 145 є діючими, з яких 95 спрацювали прибутково. Окрім того, підприємства малого бізнесу не
планують скорочення кількості працюючих та звільнення працівників.
На території Яремчанської міської ради проведення регуляторної політики, зокрема, підготовка проектів нових
регуляторних актів та перегляд діючих, здійснення аналізів регуляторного впливу проектів регуляторних актів
та базових, повторних і періодичних відстежень результативності регуляторних актів, здійснюється відповідно
до ЗУ „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та Постанови Кабінету
Міністрів від 11.03.2004р. №308 «Про затвердження Методик проведення аналізу впливу та відстеження
результативності регуляторного акта». Розпорядженням міського голови від 04грудня 2008 року №457-р
затверджено План підготовки Яремчанським міськвиконкомом регуляторних актів на 2009 рік, де передбачено
розробити та затвердити протягом року два нових регуляторних акти. Окрім того, розпорядженням міського
голови від 09.02.2009 р. №29-р внесено доповнення, а саме заплановано в березні 2009 року розробити
проект нового регуляторного акту - „Про регламент проведення конкурсів на перевезення пасажирів
автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування”, яке опубліковано в
регіональному часописі «Яремчанський вісник» від 13.02.2009р., і розміщено на сайті міськвиконкому.
22 грудня 2008 року затверджено План-графік на 2009 рік з проведення відстеження результативності
регуляторних актів прийнятих Яремчанською міською радою, 9 лютого 2009 року внесено доповнення до
плану відстеження регуляторних актів. За I квартал 2009 року проведено 6 відстежень результативності
регуляторних актів, а саме: 4 повторних , 2 періодичних та один аналіз регуляторного впливу.
Міськвиконкомом продовжується реалізація вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері
господарської діяльності». Про ефективність роботи дозвільного центру свідчить зростання кількості суб’єктів
підприємницької діяльності, які скористалися його послугами. За січень-березень 2009 року до дозвільного
центру міста Яремче звернулося 149 суб’єктів господарювання. Адміністратором дозвільного центру та
місцевими дозвільними органами, що беруть участь у роботі дозвільного центру з початку року надано 120

консультацій (роз’яснення, методичну допомогу), 68 – висновків, зареєстровано заяв - 29 та видано 24 пакети
документів дозвільного характеру, з них:
36 дозвільних документів, що стосуються земельних питань – відділ Держкомзему міста Яремче;
23 - висновки санітарно - епідеміологічної станції м. Яремче;
23 - висновки органу охорони культурної спадщини (відділ культури МВК);
34 – висновки відділу містобудування, архітектури і будівництва МВК;
9 - дозволів на початок роботи відділу МНС (пожежна служба);
5 - зареєстровано декларацій;
2 СПД місцевими відмовлено дозвільними органами у видачі документів дозвільного характеру.
В 2009 році продовжує розвиватися туристична галузь. Станом на 01.04.2009року на території міста
функціонує 54 туристично – рекреаційних та спортивних заклади, загальною потужністю 4825 місць.
У сфері приватного зеленого туризму послуги з проживання надають 334 садиби – на 5115 місць, що дає
можливість нарощувати лікувально – оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для іноземних
туристів. Зокрема, в 2009 році зареєстровано 26 садиб зеленого туризму, потужність яких складає 189
ліжкомісць. За січень-березень 2009 року кількість відпочиваючих, що відвідали Яремчанщину зменшилась на
6,9 % до відповідного періоду 2008 року та склала 413,4 тис. осіб.
З метою збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку Яремчанщини реалізовуються Проекти по
Програмі прикордонного співробітництва Румунія-Україна (проект «Довгостроковий розвиток туризму в
Північних Карпатах»). Проект розраховано на 7 років, загальна вартість складає 300,0 тис. євро. Окрім
Яремчанського міськвиконкому участь у проекті беруть м. Коломия, м. Косів, м.Верховина.
В рамках проекту «Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат» будуть
реалізовуватись три міні-проекти з Яремчанщини, а саме:
- «Політика чистоти» на суму 27,74 тис. грн. – підготовлений відділом туризму та рекреації міськвиконкому.
Проект спрямований на зменшення забрудненості території побутовим сміттям та відходами споживання,
підвищення культури місцевих мешканців та туристів у поводженні з відходами та розробка цілісної політики
вирішення проблеми засмічення на місцевому рівні;
- «Екотуризм: велосипед замість автомобіля» на суму 16,625тис.грн.- поданий «Центром соціальних та
ділових ініціатив». Основною метою проекту є створення інфраструктури для екологічного відпочинку, зокрема
вело туризму;
- «Створення сприятливого іміджу села Татарів через промоцію екологічно орієнтованих основних та
додаткових послуг за допомогою спеціалізованого Інтернет-сайту» на суму 19,9 тис. грн. - підготовлений
громадською організацією «Фонд розвитку територіальної громади села Татарів». Метою проекту є об’єднання
громади села Татарів у спільну інформаційно-промоційну мережу задля його сталого розвитку.
Міською молодіжною громадською організацією «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче на території
краю реалізовується Проект «ВелоКраїна», завдання якого - розширення кількості послуг для туристів краю,
шляхом створення інфраструктури для велосипедних поїздок карпатськими стежками, популяризація
відпочинку серед внутрішніх та іноземних туристів. Проект втілюється за підтримки Європейського Союзу на
території Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Так, на території ради діють три сучасні
велопрокати - один в cмт. Ворохта та два в м. Яремче, вивчено та розроблено 18 веломаршрутів по території
Яремчанської міської ради, які проходять маркування.
За статистичними даними за 2008 рік залучено інвестиції в основний капітал на суму 382 010,0 тис.грн., що
складає 92,9 % до відповідного періоду 2007 року.
За січень-грудень 2008 року, з них введено в експлуатацію 213 одиниць житла загальною площею 45 221,0
м,2, що складає 184,1 % до попереднього року. 25796,0м.2 житла введено в експлуатацію у сільській
місцевості. Все житло споруджено індивідуальними забудовниками.
Стабільно розвивається на території ради сфера торгівлі та надання послуг. Роздрібний товарооборот
підприємств-юридичних осіб за січень-березень 2009 року склав 14 250,9 тис.грн., що у порівняних цінах
менше обсягу січня-березня 2008 р. на 34,6 %. Загальний обсяг продажу споживчих товарів у I кварталі 2009
року становив 61 199,0 тис.грн., що на 13,4 % менше обсягу відповідного періоду 2008 року. Така ситуація

спричинена негативними наслідками фінансової кризи та відповідно зменшенням кількості відпочиваючих в
регіоні. Протягом січня-березня 2009 року на території ради відкрито 14 об’єктів торгівлі, а саме: заклади
громадського харчування – 9, роздрібної торгівлі -5. Проблемними і надалі залишаються статистичні
відображення реальних результатів діяльності сфери послуг і торгівлі, в яких не передбачаться аналіз
результатів діяльності приватних підприємців, а саме вони на сьогодні формують ринок товарів і послуг в
регіоні.
З метою надання якісних послуг населенню міста проводиться реконструкція комунального господарства.
Реалізація заходів здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку із надходжень від продажу землі та
приватизації об’єктів комунальної власності міста. Так, за I квартал 2009 року з фонду розвитку та загального
фонду використано 1 022,35 тис. грн.
За три місці поточного року проведено ряд заходів, щодо розвитку галузей освіти, охорони здоров’я та
культури. Зокрема, продовжуються роботи по завершенню будівництва Яремчанської ЗОШ №2 в мікрорайоні
Дора, школи в с.Поляниця, будинку культури в с.Микуличин та добудова Яремчанської ЗОШ №1. Так, з
міського бюджету на добудову Яремчанської ЗОШ №1 профінансовано -458,744 тис.грн. та на Яремчанську
ЗОШ №2 в мікрорайоні Дора – 25,0 тис.грн.
Медичну допомогу населенню регіону надають Яремчанська ЦМЛ потужністю на 135 ліжко-місць,
Ворохтянська МЛ на 15 ліжкщ-місць, дві лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини та чотири
фельдшерсько-акушерські пункти. В поточному році забезпечено надання медичної допомоги та посилено
профілактичну спрямованість медичних послуг. Для пільгового забезпечення медикаментами населення та з
метою виконання Програми «Здоров’я нації», «Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії» за I
квартал виписано медикаментів на суму 4,9 тис. грн. Одночасно, на виконання Програми боротьби з
туберкульозом придбано флюроплівки та рентгенплівки на загальну суму 9,9 тис. грн. Для поточного ремонту
приміщення поліклініки закуплено матеріалів на загальну суму 3,42 тис. грн. На виконання заходів
Національної Програми «Репродуктивне здоров’я нації» придбано для пологового та дитячого відділів два
комп’ютери на суму 10,525 тис. грн. Окрім того, за державні кошти придбано електрокардіограф для
поліклініки вартістю 9,4тис.грн.
З метою забезпечення належного функціонування бібліотек регіону придбано 129 періодичних видань на суму
6,3 тис. грн. та придбано 326 примірників літератури на суму 10,4 тис.грн. Для облаштування етнографічної
експозиції в методичному кабінеті м. Яремче проведено ремонт методкабінету за рахунок благодійних коштів 8,5 тис.грн. Окрім того, проведено капітальний ремонт кінозалу Будинку культури в с. Татарів. Загальна
вартість проведених робіт склала 240,0 тис.грн.
За I квартал 2009 року проведено ряд заходів спрямованих на підтримку сімей різних категорій, вивчено
соціально-економічний стан та потреби багатодітних сімей, створено єдиний банк даних таких сімей.
Розроблено план заходів в рамках Всеукраїнської акції «Почуйте всі» та паспорт оздоровчого закладу.
Проведено нараду у міського голови по питаннях належної організації та підготовки оздоровчої компанії влітку
2009 року та сформовано мережу оздоровчих закладів, в яких будуть оздоровлюватися діти. Проведено
роботу по створенню молодіжних рад при виконкомах селищної та сільських рад. Підготовлено інформаційні
матеріали про діяльність молодіжних рад та проведено круглий стіл «Про діяльність молодіжних рад».
Створено міжвідомчу раду міськвиконкому з питань сім’ї, гендерної рівності , демографічного розвитку та
протидії людьми. На виконання заходів з молодіжної політики з міського бюджету профінансовано – 1,03
тис.грн.
За січень-березень 2009 року забезпечено стабільну виплату всіх видів державної соціальної допомоги сім’ям
з дітьми та малозабезпеченим сім’ям. Так, протягом січня-березня 2009 року виплачено 3 919,6 тис.грн.
державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям. Станом на 01.04.2009 року
заборгованості по виплаті всіх видів допомоги немає. На території Яремчанської міської ради станом на
01.04.2009 р. зареєстровано 395 одиноких громадян.
Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника (по статистичній звітності) за
січень-березень 2009 року склала 1502,15 грн., що на 16,4 % більше в порівнянні з відповідним періодом 2008
року та перевищує у 1,9 рази мінімальну заробітну плату, включно із виплатою 25% гірських.

Середній розмір пенсії по регіону за січень-березень 2009 року в порівнянні з початком року збільшився на 1,5
% і станом на 01.04.2009р. склав 833,57 грн. Пенсійні виплати за січень-березень 2009 року виплачені в
повному обсязі.
Станом на 01.04.2009 року проведено перевірки 15 суб’єктів господарювання, де виявлено 12 неоформлених
найманих працівників . В ході перевірок оформлено 4 трудових договори, сума легалізованої заробітної плати
склала 1,8тис.грн.. З початку 2009 року за результатами спільних перевірок щодо легалізації найманої праці
згідно ст.172 КК України Прокуратурою міста Яремче порушено 4 кримінальні справи.
З початку 2009 року при міськвиконкомі проведено 2 засідання робочої групи з питань забезпечення
своєчасності і повноти сплати обов’язкових платежів, заробітної плати, пенсій та соціальних виплат, де
заслухано 19 керівників підприємств-боржників. Окрім того, управлінням Пенсійного фонду м. Яремче
проведено 3 зустрічі в трудових колективах.
Однак, значною залишається недоїмка зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду. Борг економічноактивних платників станом на 01.04.2009 року становить 96,5 тис.грн. Дієвий борг становить 96,5 тис.грн. , в
тому числі штрафні санкції 27,5тис.грн З метою погашення заборгованості до бюджету Фонду управлінням
проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота та вживаються відповідні заходи.
Прокуратурою м. Яремче в інтересах Пенсійного фонду направлено в адміністративний суд м.ІваноФранківська 11 позовів на суму боргу 51,8 тис.грн.
З органами ДПІ м. Яремче розроблено та затверджено спільний план-графік проведення документальних
перевірок по найбільших платниках-боржниках Фонду – СПД Іськов О.В. та ЗАТ «Карпатська туристична
компанія» . Органами ДПІ м.Яремче вищевказаних платників подано в розшук .
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.04.09 року склала – 169,9 тис.грн., із них: ТзОВ
«Вест-Вуд» - 66,5 тис.грн., ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» - 99,4 тис.грн.
Станом на 01.04.09 року податковий борг становить 260,8 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету – 169,6
тис.грн., кількість підприємств-боржників – 24. В порівнянні з 01.01.2009 року податковий борг зменшився на
213,5 тис.грн. або на 45,0%. З початку року загальна сума погашеного податкового боргу по вжитих заходах
склала 450,0 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету – 121,7 тис.грн. та державного бюджету – 328,3 тис.грн.
Найбільшу питому вагу серед підприємств, що мали заборгованість із виплати заробітної плати, недоїмку до
Пенсійного фонду та до бюджетів всіх рівнів займають ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ «ВестВуд», які зупинили господарську діяльність з 01.09.2008 року. З метою покращення ситуації розпорядженням
міського голови від 10.04.2009 р. №92-р затверджено графіки погашення у II кварталі 2009 року заборгованості
по виплаті заробітної плати найманим працівникам, боргів по сплаті обов’язкових платежів до бюджету,
недоїмки до Пенсійного фонду по ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ «Вест-Вуд».
На підприємствах житлово-комунального господарства та підприємствах, установах, організаціях, що
фінансуються з місцевого бюджету борги із виплати заробітної плати, недоїмка до Пенсійного фонду та
бюджетів всіх рівнів відсутні.
Чисельність населення згідно статистичних даних по регіону на 01.04.2009року складає 21.892 тис. чол. Згідно
з балансом трудових ресурсів у місті їх чисельність залишається в межах 12.482 тис. чоловік. Рівень
безробіття станом на 01.04.2009року склав – 5,48 %. Порівняно з 01.01.2009 року даний показник зменшився
на 1,53 %. На обліку в центрі зайнятості перебувало - 699 осіб незайнятого населення, в т.ч. 685 безробітних.
За січень-березень 2009 року кількість створених нових робочих місць склала – 305 одиниць, що становить
30,5% виконання Програми зайнятості населення на 2009 рік. У міському центрі зайнятості за звітній період
пройшли навчання 43 особи, профнавчання - 41 особа , з них навчалися вперше – 10 осіб , 7 – пройшли
перекваліфікацію та 24 – підвищення кваліфікації. Працевлаштовано - 24 особи міським центром зайнятості .
Міським центром зайнятості в I кварталі проведено курси цільового призначення по стажуванню під конкретні
робочі місцязгідно яких 24 безробітні проходили стажування за робітничими професіями. 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.

Проведений аналіз показав, що на території регіону відсутні тенденції щодо масового вивільнення працівників
та до призупинення господарської діяльності підприємств малого та середнього бізнесу. Міськвиконкомом
спільно з міським центром зайнятості розроблено заходи щодо розв’язання проблем безробіття, які включено
в Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2009 рік.
Станом на 01.03.2009 року 90,9% підприємств основного кола спрацювали прибутково. Питома вага збиткових
підприємств склала 9,1%, а саме збитково спрацювало тільки одне підприємство. Сума одержаних збитків
склала 14,8 тис.грн., що на 690,8 тис.грн. або у 47,7 рази менше відповідного періоду 2008 року.
Міська влада і надалі буде працювати в поставлених напрямках, сприятиме суб’єктам підприємницької
діяльності, і в першу чергу тим, що здійснюють значний внесок у соціально – економічний розвиток регіону.

19.03.2009 р. на сесії міської ради заслухано питання про виконання заходів Програми соціальноекономічного та культурного розвитку міста Яремче за 2008 рік
За 2008 рік обсяги виробництва товарної продукції склали 13086,9тис.грн. у порівняних цінах, що складає 94,0
% проти відповідного періоду 2007 року. Основними причинами спаду обсягів виробництва товарної продукції
є повна зупинка з 01.09.2008 року господарської діяльності двох основних промислових підприємств – ТзОВ
«Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ «Вест-Вуд». На роботу інших промислових підприємств теж
вплинула стихія , що мала місце 23-27 липня 2008 року, а також через фінансову кризу зменшився попит на
будівельні матеріали і конструкції.
Згідно заходів Регіональної програми підтримки малого підприємництва на території Яремчанської міської
ради на 2007-2008 роки у 2008 році профінансовано 25,0тис.грн., з них для організації роботи бізнес-центру 15,0 тис.грн. та на проведення святкування Дня підприємця - 10,0тис.грн.
Міськвиконкомом продовжується реалізація вимог Закону України «Про дозвільну систему в сфері
господарської діяльності». Про ефективність роботи дозвільного центру свідчить зростання кількості суб’єктів
підприємницької діяльності, які скористалися його послугами. Так, протягом 2008 року до дозвільного центру
звернулося 560 суб’єктів господарювання, в т.ч. надано 418 консультацій, видано 392 документи дозвільного
характеру. У порівнянні з 2007 роком кількість наданих послуг зросла на 4,8%. Станом на 01.01.2009 року
зареєстровано 388 юридичних осіб в т.ч. 237 малих підприємств, з яких 161 або 67,9 % діючі, а також
проведено державну реєстрацію 2121 громадян - СПД, з яких ст. на 01.01.2009 року сплачували податки
1467СПД. Простежується збільшення реєстрації фізичних осіб, що є свідченням детінізації діяльності
населення, збільшення довіри до держави, створення більш сприятливих умов для самозайнятості населення.
Зокрема, надходження від малого та середнього бізнесу в 2008 році склали 9 068,82тис.грн. що становить
25,48% від загальних поступлень за 2008 рік і на 5,68 % більше в порівнянні з 2007 роком. Бізнес-центром
ФПП м.Яремче за 2008 рік надано 256 консультацій з різноманітних питань, що стосується бізнес-планування,
то до бізнес-центру звернулося 143 громадяни. З метою спрощення звітності для 321 підприємця оформлено
звітність в електронному вигляді. Туристично-інформаційним бізнес-Інтернет центром Фонду підтримки
підприємництва м. Яремче створено єдину базу даних по відпочинкових закладах регіону.
В 2008 році успішно розвивалась туристична галузь. Відкрито 104 садиби зеленого туризму, потужністю на 436
місць, що у два рази більше до 2007 року та 12 туристично-відпочинкових закладів, а саме: смт. Ворохта –
відпочинковий комплекс «Десятка»; с. Татарів - торгово-відпочинковий комплекс „Ольга”, туристичновідпочинковий комплекс «Коруна»; с.Поляниця - двохсекційні котеджі ТК „Буковель”, Віла „Стандарт” (котеджі)
з лікувально-оздоровчим центром та двома свердловинами мінералізованої води,база-відпочинку
„Скеля”(с.Микуличин,уч.Полумистий).
Однак, протягом поточного року кількість відпочиваючих, що відвідали Яремчанщину зменшилась на 14,6% до
відвідного періоду 2007 року та склала 853,9 тис.осіб, що спричинено негативними явищами фінансової кризи
та наслідками липневої стихії.

З метою збільшення обсягу залучення інвестицій в економіку Яремчанщини реалізовуються Проекти по
Програмі прикордонного співробітництва Румунія-Україна (проект «Довгостроковий розвиток туризму в
Північних Карпатах»). Проект розраховано на 7 років, загальна вартість складає 300тис.євро. Окрім
Яремчанського міськвиконкому участь у проекті беруть м. Коломия , м.Косів , м.Верховина.
Міською молодіжною громадською організацією «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче на території
краю реалізовується Проект «ВелоКраїна», завдання якого - розширення кількості послуг для туристів краю,
шляхом створення інфраструктури для велосипедних поїздок карпатськими стежками, популяризація
відпочинку серед внутрішніх та іноземних туристів. Проект втілюється за підтримки Європейського Союзу на
території Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Так, на території ради діють три сучасні
велопрокати - один в cмт. Ворохта та два в м. Яремче, вивчено та розроблено 18 веломаршрутів по території
Яремчанської міської ради, які проходять маркування.
Успішно розвивається на території ради сфера торгівлі та надання послуг. Роздрібний товарооборот
підприємств-юридичних осіб за 2008 рік склав 72,7 млн.грн., що у порівняних цінах більше обсягу 2007 р. на
19,0 %. Загальний обсяг продажу споживчих товарів у 2008 році склав 223,0 млн.грн., що на 15,1 % більше
обсягу 2007 року. Однак, проблемними і надалі залишаються статистичні відображення реальних результатів
діяльності сфери послуг і торгівлі, в яких не передбачаться аналіз результатів діяльності приватних
підприємців, а саме вони на сьогодні формують ринок товарів і послуг в регіоні.
За січень-грудень 2008 року введено в експлуатацію 213 одиниць житла загальною площею 45 221,0 м,2, що
складає 184,1 % до попереднього року. 25796,0 м.2 житла, із загальної кількості, введено в експлуатацію у
сільській місцевості. Все житло споруджено індивідуальними забудовниками. За 9 місяців 2008 року залучено
інвестиції в основний капітал на суму 208 420,0 тис.грн., що складає 107,3 %, до відповідного періоду 2007
року. Згідно оперативних даних за 2008 рік очікується залучення інвестицій в основний капітал на рівні 2007
року – 310,0 млн.грн.
Одним із пріоритетних завдань у поточному році було проведення енергозберігаючих заходів у бюджетних
установах, а саме: закладах освіти, охорони здоров’я та переведення котелень на альтернативні види палива.
Так, з метою скорочення витрат на енергопостачання міськвиконкомом проведено реорганізацію МП
«Яремчетеплокомуненерго». Котельні підприємства передано на баланс відповідним структурним
підрозділам, а саме: відділу освіти міськвиконкому та центральній міській лікарні. На відключення населення
від центрального опалення та переведення їх на індивідуальне опалення міськвиконкомом виділено допомогу
інвалідам та малозабезпеченим сім’ям в розмірі 190,3 тис.грн. Також, переведено котельню Микуличинської
ЗОШ I-III ступенів на газове опалення, на що використано кошти в розмірі - 468,4тис.грн.
У 2008 році виготовлено проект будівництва очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000м3
на добу в м.Яремче.
Окрім того, у 2008 році міськвиконкомом взято пайову участь у газифікації села Микуличин – 44,665тис.грн.,
залучено благодійні кошти ВАТ «Укрнафта» - 1 000,0 тис.грн. та з Державного бюджету на газифікацію
освоєно кошти в розмірі 415,0тис.грн.
З метою надання якісних послуг населенню міста проводиться реконструкція комунального господарства.
Реалізація заходів здійснюється за рахунок коштів фонду розвитку із надходжень від продажу землі та
приватизації об’єктів комунальної власності міста. Так, в 2008 році з фонду розвитку та загального фонду
використано 7 265,9 тис.грн.,що складає 117,3% до відповідного періоду 2007 року (Додаток).
Протягом 2008 року реалізовано практично всі основні заходи, щодо розвитку галузей освіти, охорони
здоров’я та культури. Зокрема, продовжувались роботи по завершенню будівництва Яремчанської ЗОШ №2 в
мікрорайоні Дора, школи в с. Поляниця, будинку культури в с.Микуличин та розпочато добудову Яремчанської
ЗОШ №1.

В 2008 році забезпечено надання медичної допомоги та посилено профілактичну спрямованість медичних
послуг. Проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень в Яремчанській центральній міській лікарні. Для
забезпечення надання невідкладної медичної допомоги придбано автотранспорт для ЦМЛ м. Яремче.
Також, за рахунок благодійних коштів придбано два автобуси - для Яблуницької, Ворохтянської
загальноосвітніх шкіл та один для будинку культури м. Яремче.
З метою розвитку фізичної культури і спорту у 2008 році введено в експлуатацію майданчики із покриттям
штучна трава розміром 22х42м в с.Вороненко, с.Татарів, с.Поляниця та в Яремчанській ЗОШ №2 (мікрорайон
Дора).
В 2008 році проведено заходи спрямовані на підтримку сімей різних категорій, вивчено соціально-економічний
стан та потреби багатодітних сімей, створено єдиний банк даних цих сімей, підготовлено 87 пакетів документів
з приводу присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”. В результаті чого забезпечено виконання
основних заходів передбачених підпрограмами. Так, багатодітній сім’ї Годованець Ганни Ільківни в рамках
реалізації проекту «Зігрій любов’ю дитину» збудовано в м. Яремче по вул.Вітовського, 1 новий житловий
будинок площею 170,0 м.2. та загальною вартістю 300,0 тис.грн. Окрім того, міськвиконкомом надано
допомогу у вигляді постільної білизни, засобів побутової хімії, взуття, борошна, які поступили від благодійних
організацій для ліквідації наслідків стихії, багатодітним сім’ям Яремчанщини, що перебувають на обліку в
управлінні праці та соціального захисту населення міськвиконкому, в яких п’ять і більше неповнолітніх дітей та
мають статус малозабезпечених.
У 2008 році забезпечено стабільну виплату всіх видів державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми та
малозабезпеченим сім’ям
Середньомісячна заробітна плата в розрахунку на одного штатного працівника (по статистичній звітності)
склала 1452,0 грн., при запланованих Програмою 1440,0 грн., що на 28 % більше в порівнянні з 2007 роком та
перевищує у 1,9 рази мінімальну заробітну плату, включно із виплатою 25% гірських.
Кількість зайнятих на підприємствах регіону станом на 01.01.2009р. склала - 6491, а кількість пенсіонерів 5260, тобто в розрахунку на одного пенсіонера припадає 1,2 працюючих.
Середній розмір пенсій по регіоні за 2008 рік в порівнянні з початком року збільшився на 21,7% і станом на
01.01.2009р. склав 821,08 грн.
Порівнюючи середній розмір заробітної плати та пенсії за 2008 рік можна сказати, що співвідношення їх
складає в 1,77 рази.
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.09 року склала – 195,5 тис.грн.,а саме: ТзОВ
«Вест-Вуд» - 112,3 тис.грн. та ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» - 83,2 тис.грн.
В порівнянні з 2007 роком на 97,12 тис. грн. збільшилась недоїмка до Пенсійного фонду України і станом на
01.01.2009р. склала 97,22 тис.грн.
Станом на 01.01.09 року податковий борг зріс на 315,0 тис.грн. і становить – 474,3 тис.грн., ріст до місцевого
бюджету – 103,5 тис.грн., кількість підприємств- боржників – 12.
Найбільшу питому вагу серед підприємств, що мали заборгованість із виплати заробітної плати, недоїмку до
Пенсійного фонду та до бюджетів всіх рівнів займають ТзОВ «Ворохтянська лісова компанія» та ТзОВ «ВестВуд», які зупинили господарську діяльність з 01.09.2008 року.
На підприємствах житлово-комунального господарства та підприємствах, установах, організаціях, що

фінансуються з місцевого бюджету борги із виплати заробітної плати, недоїмка до Пенсійного фонду та
бюджетів всіх рівнів відсутні.
Зупинення виробництва найбільшими промисловими підприємствами спричинило вивільнення працівників і
відповідно ріст рівня безробіття на 0,16% до 2007 року (6,85%) , який ст. на 01.01.2009 року склав – 7,01% при
запланованому 6,5%. На обліку в центрі зайнятості перебувало – 889 осіб незайнятого населення, в т.ч. 875
безробітних.За 2008 рік створено 1125 нових робочих місць, що складає 118,0 % виконання Програми
зайнятості населення. На території регіону відсутні тенденції щодо масового звільнення працівників на
підприємствах.
Станом на 01.01.2009 року 81,8% підприємств основного кола спрацювали прибутково. Однак, фінансовий
результат від звичайної діяльності до оподаткування суб’єктів господарювання є від’ємним та складає 368
974,3тис.грн. Питома вага збиткових підприємств склала 18,2%, що на 4,7% менше 2007 року, а саме збитково
спрацювали два підприємства - ТзОВ «Скорзонера» та ТзОВ «Парк-тур», котрі вкладають значні інвестиції в
розвиток інфраструктури регіону.
Вищезгадані причини і вплинули на виконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету. В
зв’язку з цим, недофінансовано ряд місцевих цільових програм. Так, програму розвитку і підтримки молоді і
спорту профінансовано на 86,2%, розвитку малого підприємництва - 41,7%, розвитку туризму - 17,0%,
реформування і розвитку житлово-комунального господарства - 74,7%, соціального захисту дітей - 60,0%.
Хочеться відмітити задовільну роботу управлінь та відділів міськвиконкому, структурних підрозділів міської
ради, виконкомів селищної та сільських рад, підприємств, установ і організацій регіону щодо виконання
заходів Програми соціально – економічного і культурного розвитку м.Яремче за 2008 рік, що дало змогу в
поточному році забезпечити виконання окремих показників соціально-економічного розвитку та основних
заходів Програми.
Міська влада і надалі буде працювати в поставлених напрямках, сприятиме суб’єктам підприємницької
діяльності, і в першу чергу тим, що здійснюють значний внесок у соціально – економічний розвиток регіону.

Відділ економіки і промисловості міськвиконкому

ЗВІТ
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій (котирувань)
N 1 від 10.02.2009 року
1. Загальна інформація:
1.1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
.Міська молодіжна громадська організація «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче, 32994578.
1.2. Джерело фінансування закупівлі.
В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ВЕЛОКРАЇНА, ЯКИЙ ФІНАНСУЄТЬСЯ КОМІСІЄЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ, ЗГІДНО
ГРАНТОВОЇ УГОДИ №2008/157-050 ВІД 22.07.2008Р.
1.3. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі. 108.5 тис.грн.
2. Замовник:
2.1. Найменування.
.Міська молодіжна громадська організація «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
32994578
2.3. Місцезнаходження.
78500, вул.Свободи,264,офіс.303,м. Яремче, Івано-Франківської обл.
2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, телефаксу із
зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Марусин Любомир Іванович
телефон 8 03434 22746
тел./факс 8 03434 22746
3. Опис предмета закупівлі:
3.1. Предмет закупівлі.
послуги із виготовлення та встановлення обладнання для велостоянок
3.2. Вид та кількість поставки товарів, вид проведення робіт та надання послуг.
виготовлення та встановлення 70 велосипедних стоянок
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Дата відправлення запиту цінових пропозицій (котирувань): 10 січня 2009 року
4.2. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури:
28 січня 2009 року
5. Інформація щодо цінових пропозицій:
5.1. Кінцевий строк подання цінових пропозицій (дата і час):
26 січня 2009 року 12.30 год.
5.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час):
26 січня 2009 року 13.30 год.
5.3. Кількість отриманих цінових пропозицій : 4
5.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення. -------5.5. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для
фізичної особи) учасників, що подали цінові пропозиції.
1. ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО- КОМЕРЦІЙНА ФІРМА"ГРАНІТ"код за ЄДРПОУ 25069719.
2 .СПД – ФІЗИЧНА ОСОБА КЛИМЮК Л.М.ІН.КОД 2725911755
3. СПД – ФІЗИЧНА ОСОБА БОБЯК В.М. ІН.КОД 2448220877
4. СПД - ФІЗИЧНА ОСОБА СТЕФУРАК В.М.ІН.КОД.2698618752
5.6. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції та договору.
5.7. Ціна обраної пропозиції - пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну
310 .грн 00 коп. за виріб з монтажем
Загальна ціна пропозиції 108 500 грн. 00 коп.(сто вісм тисяч п’ятсот грн..00 коп. )
5.8. Дата акцепту пропозиції: 28.01.2009 року
5.9. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
07 лютого 2009 року, 108 500 грн.00 коп. (сто вісм тисяч п’ятсот грн..00 коп. )
6. Інформація про переможця торгів:
С П Д – ФІЗИЧНА ОСОБА
БОБЯК В.М.
ІН.КОД 2448220877
ВУЛ. ВИСОЧАНА,53,
СМТ. ВОРОХТА, ЯРЕМЧАНСЬКОЇ М/РАДИ, ІВ.-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.
6.1. Найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ініціали (для
фізичної особи).
СПД –фізична особа Бобяк В.М.
6.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для юридичної особи). -------------------6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
ВУЛ. ВИСОЧАНА,53, СМТ. ВОРОХТА, ЯРЕМЧАНСЬКОЇ М/РАДИ, ІВ.-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛ.
7. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється тільки в разі відміни торгів або визнання

торгів такими, що не відбулися): -------------7.1. Дата прийняття такого рішення. -----------------7.2. Причини. -----------------8. Кількість поданих оскаржень, позовів. -------------9. Інша інформація.
10. Склад тендерного комітету
ГОЛОВА ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ МАРУСИН Л.
СЕКРЕТАР ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ ШИМКО С.
ЧЛЕНИ ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ:
КУЛИК А.
СТЕФАНЮК М..
ШЕМРАЙ Н.
МАЛЕЦЬКА О.
ЙОСИПЕНКО Т.

УКРАЇНА
ПОЛЯНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
78593, вул. Карпатська, с. Поляниця, Яремчанської міської ради, Код 25596005, р/р 35419003001192 в ГУДК
Івано-Франківської обл.., тел/факс(03434) 37-2-40. в Івано-Франківській обл., МФО 836014
29.01.2009 р. № 15
Оголошення
про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт
за рахунок місцевих коштів

1. Інформація не для друку:
<...>
2. Замовник торгів:
1. Повна назва: Поляницька сільська рада Яремчанської міської ради.
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25596005
3. Адреса: 78593, c. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.
4. Відповідальний за проведення торгів: Щерб’юк Г.І. тел.(03434) 37-2-40, каб. №1
3. Інформація про предмет закупівлі:
1. Предмет закупівлі: будівництво об’єкту “Захист від затоплення території біля школи в центральній частині с.
Поляниця Яремчанської міської ради Івано-Франківської області”.
2. Кількість: 0
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
5. Отримання тендерної документації:
1. Місце: c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Спосіб: особисто або поштою.
3. Розмір плати за тендерну документацію:
6. Тендерне забезпечення:

1. Спосіб:
2. Розмір:
7. Умови подання тендерних пропозицій:
1. Місце: c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Спосіб: особисто.
3. Кінцевий строк: 14 травня 2009 року до 9 год.
8. Розкриття тендерних пропозицій:
1. Місце: c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Дата: 14 травня 2009 року об 11:30 год.
9. Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюється відповідно пункту 24
«Положення про закупівлю товарів і послуг за державні кошти» згідно постанов КМУ від 17.10.2008 року №921
та змінами від 19.11.2008 року №1017
Голова сільської ради Г. Щерб’юк
29.01.2009 р. № 16
Оголошення
про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт
за рахунок місцевих коштів

1. Інформація не для друку:
<...>
2. Замовник торгів:
1. Повна назва: Поляницька сільська рада Яремчанської міської ради.
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25596005
3. Адреса: 78593, c. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області.
4. Відповідальний за проведення торгів: Щерб’юк Г.І. тел.(03434) 37-2-40, каб. №1
3. Інформація про предмет закупівлі:
1. Предмет закупівлі: будівництво об’єкту “Кріплення лівого берега р.Прутець в урочищі «Чурів» в с. Поляниця
Яремчанської міської ради Івано-Франківської області”.
2. Кількість: 1(один).
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
5. Отримання тендерної документації:
1. Місце: c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Спосіб: особисто або поштою.
6. Тендерне забезпечення:
1. Спосіб: не вимагається
2. Розмір:7. Умови подання тендерних пропозицій:
1. Місце: 78593, c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Спосіб: особисто або поштою.
3. Кінцевий строк: 03 березня 2009 року до 10 год.
8. Розкриття тендерних пропозицій:
1. Місце:78593, c. Поляниця Яремчанської міської ради каб. №1
2. Дата: 03 березня 2009 року о 11 год.
9. Додаткова інформація: кваліфікаційні вимоги до Учасників встановлюється відповідно пункту 24
«Положення про закупівлю товарів і послуг за державні кошти» згідно постанов КМУ від 17.10.2008 року №921
та змінами від 19.11.2008 року №1017

Голова сільської ради Г. Щерб’юк

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ЗАПИТІ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ
08.01.2009
ММГО "Центр соціальних та ділових ініціатив"м. Яремче, що знаходиться за адресою: 78500, м.Яремче, вул.
Сободи, 264,офіс №303 пропонує Вам прийняти участь у запиті цінових пропозицій на придбання Центром
соціальних та ділових ініціатив м.Яремче послуг із виготовлення та встановлення обладнання для
велостоянок в рамках реалізації проекту «ВелоКраїна», що фінансується Європейським Співтовариством.
Умови та технічні вимоги до обладнання для велосипедних стоянок додаються до даного запрошення
(Додаток 1).
Кожен Учасник, що подає свою пропозицію, повинен для участі у тендерній процедурі «запит цінових
пропозицій» (котирувань) надати наступні документи, завірені у встановленому порядку:
* статут підприємства(юридична особа ), паспортні дані (фізична особа);
* свідоцтво про державну реєстрацію ;
* свідоцтво платника податку;
* банківські реквізити.
Тендерне забезпечення пропозиції в учасників торгів не вимагається.
Всі ціни у Вашій пропозиції просимо вказати без врахування ПДВ. За умовами “Угоди про партнерство та
співробітництво між Україною та Європейським Союзом” закупки в рамках проектів технічної допомоги, що
фінансуються Європейським Співтовариством, проводяться без сплати ПДВ, на що Міністерством економіки
України за погодженням з податковою адміністрацією надається відповідне звільнення.
Цінові пропозиції подаються за формою, наведеною у додатку 3 до цього листа в запечатаному конверті не
пізніше кінцевого терміну їх подання.
Ціни вказуються за 1(одну) одиницю виробу із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути
сплачені та остаточно виводиться підсумкова ціна тендерної пропозиції.
Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та
імпортних) на товар, запропонований на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів,
ліцензій, сертифікатів.
Виготовлення та встанолення виробів планується протягом 35 (тридцяти п’яти ) днів з моменту підписання
угоди.
Місце поставки та встановлення обладнання згідно Додатку 2 .
Умови подання тендерних пропозицій:
Місце: 78500, м. Яремче, вул. Свободи, 264, офіс №303.
Спосіб: особисто або поштою.

Кінцевий термін:26 січня 2009 року, 12.30 год.
Перелік документів, що повинна містити пропозиція:
Цінова пропозиція (Додаток 3)
Істотні умови договору купівлі-продажу (Додаток 4)
Усі документи, включені до пропозиції учасника, повинні бути підписані уповноваженою особою Учасника та
засвідчені круглою печаткою Учасника.
Учасник також може додати до своєї пропозиції розгорнуту технічну специфікацію та зображення
запропонованого обладнання.
Учасники можуть отримати форми документів, що необхідно заповнити при поданні своєї пропозиції
електронною поштою jarcsdi@ukr.net, або в офісі ММГО "Центр соціальних та ділових ініціатив"м. Яремче,
вул. Свободи, 264, офіс №303, м. Яремче .
Розкриття тендерних пропозицій
Місце: 78500, м.Яремче, вул. Свободи, 264, офіс №303
Дата: 26 січня 2009 року, 13.30 год.
До розкриття цінових пропозицій запрошуються всі учасники або їх уповноважені представники.
Відповідальний за проведення торгів: Марусин Любомир Іванович,
тел/факс: 80343422746.
Голова тендерного комітету Любомир Марусин
М.П

ДОДАТОК 1

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до обладнання для велосипедної стоянки
Назва Кількість
1. Стійка велосипедна типова:
Матеріали: труба сталева Æ40 мм, лист сталепрокатний 3-5 мм;
Спосіб виготовлення: згин, зварювання;
Покриття: грунтівка, порошкова фарба;
Вимоги до антикорозійності: велосипедна стійка не повинна мати ознак корозії протягом мінімум 3 років
експлуатації під впливом погодних умов.
5 (шт.) стійок в одній стоянці
2. Встановлення велосипедних стійок:

Стійки встановлюються шляхом бетонування;
Місця розміщення та кількість стійок повідомляються замовником у адресному завданні;
Встановлення здійснюється з дотриманням настанов, одержаних від замовника.
5 (шт.) стійок в одній стоянці
Голова тендерного комітету Любомир Марусин

М.П.

ДОДАТОК 2

МІСЦЯ ПОСТАВКИ ОБЛАДНАННЯ
1 с/б «Україна» вул. Галицького,68 смт. Ворохта
2 НСБ «Авангард» вул. Галицького, 8 смт. Ворохта
3 Центральна міська лікарня вул. Довбуша 5, м. Яремче
4 Велопрокат «Dzvin» с. Татарів
5 ЗВ «Вольєр не господарство» КНПП вул. Грушевського, м. Яремче
6 «Трутень» вул. Галицького, 15 а смт. Ворохта
7 Садиба «Прутець» вул. Незалежності, 346а с. Татарів
8 Сувенірний ринок вул. Свободи 278/18, м. Яремче
9 Музей етнографії та екології вул. Свободи 269, м. Яремче
10 Укрсоцбанк вул. Свободи 264, м. Яремче
11 «Стежка Довбуша» КНПП вул. Свободи, м. Яремче
12 Відділення укр. Пошта вул. Галицького, 8 смт. Ворохта
13 УГКЦ Різдва Пресвятої Богородиці вул. Галицького смт. Ворохта
14 г/д «Магура» вул. Ворохтянська 100, с. Татарів
15 Ресторан «Стара Ворохта» вул. Галицького, смт. Ворохта
16 Прокат «X-Drive» с. Яблуниця
17 Магазин-кафе «Трембіта» уч. Село, с. Яблуниця,
18 Ресторан «Зелений гай» вул. Свободи 327, м. Яремче,
19 Колиба «На Пеньках» вул. Свободи 311, м. Яремче
20 УГКЦ «Різдва Івана Хреститиля» вул. Свободи, м. Яремче
21 Продуктовий магазин «Горяночка» вул. Галицького 154, смт. Ворохта
22 ПП ВІВ «Гуцульщина» вул. Петраша 2, м. Яремче
23 ТзОВ КФ «Колиба» вул. Свободи 270 /б, м. Яремче
24 Кафе «Краєвид» вул. Свободи 300, м. Яремче
25 Магазин «Галина» вул. Свободи 238, м. Яремче
26 Приват банк вул. Свободи 268 а, м. Яремче
27 Мінімаркет «Копійка» вул. Камянка 26 м. Яремче
28 Продуктовий магазин «Вікторія» вул. Свободи 6а м. Яремче
29 Монастир «Святого пророка Іллі» вул. Свободи 148 м. Яремче
30 Будинок культури вул. Свободи м. Яремче
31 Райфайзен банк Аваль вул. Свободи 307 м. Яремче
32 Приватна аптека вул. Свободи м. Яремче
33 Будинок побуту вул. Свободи 264 м. Яремче
34 Кафе колиба вул. Грушевського 141 с. Микуличин
35 Магазин продтовари вул. Грушевського 140 с. Микуличин
36 Укртелеком м. Яремче вул. Свободи, 309 м. Яремче,
37 Колиба уч. Горби с. Яблуниця,
38 Продуктовий магазин с. Татарів

39 Ворохтянська ЗОШ смт. Ворохта
40 Котедж «Файний» вул. Незалежності 305 с. Татарів
41 Торговий центр вул. Свободи 272-3 м. Яремче
42 Будинок культури с. Татарів
43 Кафе «Над Прутом» вул. Свободи м. Яремче
44 Магазин «Регіна» вул. Свободи 276 м. Яремче
45 УГКЦ «Успення Пресвятої Богородиці» вул. Ковпака м. Яремче
46 Яремчанська ЗОШ №2 вул. Свободи м. Яремче
47 Колиба «Красна садиба» вул. Івасюка 6 м. Яремче
48 г/д «Красна садиба» вул. Івасюка 6 м. Яремче
49 Магазин «Надія» вул. Свободи м. Яремче
50 Крамниця «Люкс №2» вул. Свободи, 208 м. Яремче,
51 Крамниця «Люкс №3» вул. Свободи, 85 м. Яремче
52 Крамниця «Оксана» вул. Грушевського с. Микуличин
53 Подарункова крамниця вул. Грушевського, 8 с. Микуличин
54 Продуктовий магазин вул. Грушевського 77а м. Яремче,
55 Продуктовий магазин «Дар» вул. Свободи, 276 м. Яремче
56 Крамниця «Люкс» вул. Грушевського 69а с. Микуличин
57 Яремчанська ЗОШ №1 вул. Свободи, 164 м. Яремче
58 Магазин «Пятачок» вул. Галицького смт. Ворохта
59 Будинок культури смт. Ворохта вул. Галицького
60 Татарівська ЗОШ с. Татарів
61 Мазазин «Продтовари» уч. Село с. Яблуниця
62 Яблуницька ЗОШ с. Яблуниця
63 Магазин «Руслана» вул. Галицького 55смт. Ворохта
64 ТзОВ аптека «Золотий корінь» вул. Галицького 67 смт. Ворохта
65 Восьмий магазин вул. Галицького 123 смт. Ворохта
66 Аптека № 56 вул. Свободи м. Яремче
67 Магазин Руслана №5 вул. Свободи 295 м. Яремче
68 Микуличинська ЗОШ с. Микуличин
69 Торговий центр «Ямна» вул. Свободи, 377 м. Яремче
70 ЗОШ №3 вул. Свободи м. Яремче

Голова тендерного комітету Любомир Марусин

ДОДАТОК 3
Форма „Цінова пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми,____________________________________________________________________
(назва Учасника),
надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю обладнання для велостоянок
згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання
Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених
нижче за наступними цінами:
Найменування товару
(технічні характеристики)

Ціна за одиницю без ПДВ або з нульовою ставкою ПДВ: ______ (Грн.)
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені
Договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 (сто двадцяти) календарних днів з дня
розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція підтверджуватиме наші зобов’язання
і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції.
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання підписати Договір із Замовником
не раніше, ніж через три робочих дні з дня відправлення письмового повідомлення всім учасникам процедури
запиту цінових пропозицій, але не пізніше ніж через 14 робочих днів з дня акцепту пропозиції.
Директор ___________________ _____________________
(підпис) (П.І.Б.)

ДОДАТОК 4
ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ
1. Учасник виготовляє,встановлює та передає у власність Замовника Вироби в асортименті, кількості та за
цінами „виріб”), які зазначені у специфікації (Додаток № 1), Замовник приймає Вироби та сплачує його ціну,
вказану у Договорі..
2. Специфікація на Вироби додається до Договору і є його невід’ємною частиною.
3. Поставка Виробів здійснюється на умовах DDP до адрес в населених пунктах
Яремче,Микуличина,Татарова,Яблуниці,Поляниці,Ворохти, які будуть вказані Замовником.
4 Ціни на Вироби встановлюються та розрахунки за Договором здійснюються в українських гривнях.
5. У разі затримки поставки Виробів у повному обсязі відповідно до специфікації, Постачальник сплачує пеню
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за весь час затримки, розраховану виходячи з ціни непоставленого
товару за кожний день затримки.
У разі поставки некомплектних Виробів Замовником застосовуються норми ст. 684 ЦК України.
6. На поставлені Вироби встановлюється гарантійний строк мінімум на один рік з передання Виробів
Замовнику. У разі виявлення недоліків у поставлених Виробів застосовуються норми ст.ст. 678-681 ЦК України
7. Договір набирає чинності з дня його підписання і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань за

Договором.
Директор ___________________ _____________________
(підпис) (П.І.П.)

Відповідно до наказу №02 від 02січня 2009 року
Річний план закупівель
Міська молодіжна громадська організація «Центр соціальних та ділових ініціатив» м.Яремче на 2009
рік
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Голова тендерного комітету Любомир Марусин
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