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Керівники виконавчих та представницьких органів влади міста
Міський голова –

Перший заступник
міського голови –

Керуючий справами
міськвиконкому –

Секретар міської ради –

Онутчак Василь Васильович, 19 січня 1959
року. Освіта вища, в 1982 р. закінчив ІваноФранківський Державний педагогічний
інститут ім. В.Стефаника, вчитель історії і
суспільствознавства. На посаді міського
голови з 01.06.2008 р.
Клим’юк Тарас Васильович, 10.09.1972р.
Освіта вища, 1997 р. закінчив Тернопільську
академію народного господарства,
економіст. На посаді першого заступника
міського голови з 11.11.2015р
Шимко Олександр Васильович,23.02.1971р.
Освіта вища, в 1998р закінчив ІваноФранківський державний технічний
університет нафти і газу, інженер-механік.
На посаді керуючого справами
міськвиконкому з 11.11.2015р.
Губарчук Володимир Михайлович,
09.09.1983р.н. Освіта вища, в 2009р. закінчив
Київський національний університет
внутрішніх справ, юрист
На посаді секретаря міської ради з
12.11.2015 року
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Загальна характеристика Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області
1. Загальна характеристика міста
Перша історична згадка про Яремче датується
1787 роком.
За переказами понад двісті літ тому тут поселився
втікач від феодального тиску Ярема Годованець. З його
іменем поєднується назва міста. Вже з ХІХ століття
Яремче розвивалось як селище дачного типу.
Будівництво в 1893-94 роках залізниці Станіслав –
Вороненка сприяли розвитку туризму. Ця залізниця, як
інженерно – комунікаційна магістраль, прокладена в
складних гірських умовах, є пам’яткою інженерного
мистецтва. Завдяки цьому, а також унікальним
природним ландшафтам, Яремче стало відомим відпочинковим центром на
Прикарпатті. Сюди приїжджали відпочиваючі з Відня, Варшави, Кракова,
Львова та інших міст. У 1894-1907 роках у Яремчі було побудовано 70 вілл. Всі
населенні пункти Яремчанської міської ради мають статус «гірських».
Територія міста становить - 65,34 тис.га, в місті проживає 22,800 тис. чоловік
постійного населення, щільність населення – 34 чол на 1 кв.км.
В 1980 р. тут створено Карпатський національний природний парк.
Населення:
Наявного
– 23100 чол.
Міське
– 12799 чол.
Сільське
– 10301 чол.
Пенсіонери
– 5318 чол.
1.1. Адміністративно-теротиторіальний устрій регіону
В 1977р. місто Яремче Івано-Франківської області віднесено до категорії
міст обласного підпорядкування з включенням у межі міста таких населених
пунктів: м. Яремче з мікрорайонами Ямна та Дора, смт. Ворохта, сіл
Микуличин, Татарів, Яблуниця, Вороненко, Поляниця. На базі сіл утворені
Микуличанська, Татарівська, Яблуницька та Поляницька сільські ради, селища
міського типу Ворохта - селищна рада. Територія м.Яремче з підпорядкованими
населеними пунктами називається територією Яремчанської міської ради.
В регіоні нараховується 6 населених пунктів. З них:
Міст
–1
Селищ
–1
Сіл
–5
Місцеві ради:
Всього місцевих рад – 6
Міська
–1
Селищна
–1
Сільські
–4
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2. Основні показники соціально-економічного розвитку
Промисловість
Станом на 1 жовтня 2015 року чисельність наявного населення склала 23,1
тис. осіб. У січні-вересні 2015 року природній приріст населення склав 31 особу,
кількість прибулих 193 особи, кількість вибулих 135 осіб, міграційний приріст
склав 58 осіб.
Протягом січня-жовтня 2015 року в службі зайнятості профорієнтаційними послугами скористались 2898 чол. , в т.ч. 794 безробітних. Всього надано
5980 послуг, в т.ч. 3692 профінформаційних та 2287 профконсультаційних послуг, 1-профвідбір.
Станом на 01.11.2015 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 266
безробітних.
Рівень безробіття станом на 01.11.2015 року складає 1,98 %.
За січень-листопад 2015 року промисловими підприємствами регіону, які
включені в основне коло (ВУВКГ, ПЗТЕ, РЕМ, КП «Благоустрій») реалізовано
промислової продукції на суму – 2707,4тис.грн., що у два рази більше ніж у відповідний період минулого року.
Збільшення обсягів реалізованої промислової продукції відбулось за рахунок
включення в основне коло підприємств КП «Благоустрій», за звітній період, обсяги реалізації якого склали 1099,9 тис.грн., або 40,6% в загальному обсязі реалізації промислової продукції. До кінця 2015 року очікується, що обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) складе 4255,0 ттис.грн.
В той же час на території міської ради промисловими видами діяльності
займалися 32 фізичні особи-підприємці міста або 2,3% від їх загальної кількості. Всі вони були задіяні у переробній промисловості, обсяг реалізованої
ними промислової продукції в середньому в рік становить близько 35 млн.грн.
Дані суб’єкти не включені в основне коло, отже моніторинг їхньої діяльності
управління статистики не здійснює.
Лісогосподарськими підприємствами міської ради, яким надані в користування або власність ліси, у січні–вересні п.р. вироблено продукції, робіт та
послуг лісового господарства на суму 15,9 млн.грн., що в 1,9 раза більше, ніж
за відповідний період 2014р. Частка продукції лісозаготівель у загальних обсягах становила 97,6%.
Від усіх видів рубок заготовлено 37,6 тис.м3 ліквідної деревини, у т.ч.
від рубок головного користування – 12,9 тис.м3. У загальних обсягах ліквідної
деревини, заготовленої лісогосподарськими підприємствами, на лісоматеріали
круглі припадає 50,9% (19,2 тис.м3), дров’яну деревину для технологічних потреб – 35,5% (13,3 тис.м3), дрова для опалення – 13,6% (5,1 тис.м3).
Підприємництво
У 2014р. в м.Яремче нараховувалось 1,4 тис. фізичних осіб-підприємців, що
складає 2,9% всіх підприємців області. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного
населення міста припадає 592 фізичні осіби-підприємці (по області – 339).
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Промисловими видами діяльності займалися 32 фізичні особи-підприємці міста або 2,3% від їх загальної кількості. Всі вони були задіяні у переробній промисловості.
У 2014р. у фізичних осіб-підприємців було зайнято 1,9 тис. осіб, частка найманих працівників склала 28,4%.
Підприємці міста у 2014р. реалізували 1,9% продукції фізичних осібпідприємців області та 28,1% обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг)
усіх суб’єктів господарювання міста на суму 155,1 млн.грн.
За 2014 рік надходження до бюджетів всіх рівнів від діяльності малого підприємства склали 12871,1 тис.грн.
Станом на 01.10.2015 року зареєстровано 855 платників єдиного соціального
внеску.
На сьогоднішній день в регіоні функціонує 232 крамниці, 130 закладів громадського харчування, 9 ринків, 7 аптек, 9 аптечних кіосків, 4 автозаправочні
станції.
До послуг місцевих жителів та гостей міста: 6 перукарень, 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, 3 заклади ритуальних послуг, 2 заклади з ремонту побутової техніки та по одному закладу з ремонту годинників,
ремонту ключів, продажу та ремонту ювелірних виробів, виготовленню та ремонту меблів, та понад 95 сезонних прокатів гірськолижного спорядження.
Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб–
підприємців та мережу ринків, розташованих на території Яремчанської міської ради, у січні–вересні 2015р. населенню реалізовано товарів на 551,7
млн.грн., що у фактичних цінах на 42,7% більше обсягу відповідного періоду
2014 року, а у порівнянних цінах (враховуючи індекс споживчих цін) – склав
99,1%, що пов’язано із незначним ростом доходів населення та високим рівнем інфляції (ростом цін). Оборот роздрібної торгівлі у розрахунку на одну
особу склав 24198 грн. (4 місце в міжрайонному рейтингу облісті).
Більше третини загального обороту забезпечили підприємства (юридичні особи), через торгову мережу яких за січень–вересень 2015р. продано товарів на 172,9 млн.грн., що у фактичних цінах на 53,8%, у порівнянних – 5,0%
більше обсягу відповідного періоду минулого року.
За 9 місяців 2015 року діяло 62 підприємства (юридичних особи), обсяг реалізованих ними послуг (включаючи ПДВ) для всіх споживачів склав 502,5
млн.грн., у т.ч. населенню – 304,7 млн.грн. або 60,6% від загального обсягу наданих послуг.
Туризм
Станом на 01.01.2016 року 95 готелів та 604 садиби на 14 235 місць. За
2015 рік територію Яремчанського регіону відвідало1 млн. 349тис. осіб.
У регіоні функціонує одинадцять туристичних організацій: «Перлина
Карпат», «Гуцульські мандри», «Карпати Travel», «Sun Day», «Файно Тур»,
«Гостинні Карпати», «Лігал Експерт Груп», «Гуцульські Карпати», «ЯрКарпати», «Сто стежин», «Гуцульський край». Основними видами діяльності
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турагентів та туроператорів є організація пішохідних та автобусних екскурсій,
кінних та велосипедних прогулянок, туристичних походів, трансфер та поселення.
Окрім того, на території Яремчанської міської ради функціонують інформаційні центри: Екотуристичний візит-центр у м.Яремче, Туристично - інформаційний центр в с.Татарів, Агентство туристичної інформації «Оберіг» у
смт.Ворохта.
У липні 2015 року відкрито нову туристичну атракцію парк-музей «Карпати
в мініатюрі». Новий туристичний об’єкт знаходиться в урочищі Жонка на території Карпатського НПП (біля Яремчанського лісництва). У парку-музеї
налічується 17 об’єктів культурної спадщини та архітектурних пам’яток Яремчанщини та Верховинського району
На території Карпатського національного природного парку функціонують об'єкти туристичної діяльності: Еко-туристичний візит-цент (м.Яремче),
ентомологічний науково-дослідний розплідник (с. Микуличин), вольєрне господарство (м.Яремче), науково-дослідний розплідник з відтворення рідкісних
видів тварин (ур. Женець), інформаційно-туристичні пункти на маршрутах на
гору Говерла (смт. Ворохта), на стежку Довбуша
(мікрорайон Ямна), на
водоспад Гук ( ур.Женець). До послуг відпочиваючих створено мережу еколого - та науково- пізнавальних туристичних маршрутів: пішохідних маршрутів 47, лижних – 8, водних – 3 загальною протяжністю 400 км; 9 зон рекреації та 9
місць відпочинку.
На території Яремчанської міської ради знаходиться гірськолижний курорт «Буковель». ТК «Буковель» - гірськолижний курорт, який знаходиться
недалеко від села Поляниця на висоті 850-1372 метрів над рівнем моря. «Буковель» розташований на п'яти горах: Довга (1372 м), Буковель (1127 м), Бульчиньоха (1455 м), Бабин Погар (1180 м),Чорна Клева (1241 м). Завдяки цьому курорт має більш ніж 53 км трас всіх рівнів складності. В сезон на курорті
функціонують 16 сучасних витягів з загальною пропускною здатністю 34700
осіб / год. Одночасно, комфортно на схилах курорту можуть кататись до 15000
осіб.
В останні роки «Буковель» активно розвивається як лікувальний і бальнеологічний центр завдяки наявності власних джерел мінеральних вод. На території туристичного комплексу функціонує оздоровчий SPA-центр, SPAцентри «4 сезони» та «Оазис», SPA-салон готелю «Іріс», банька на дровах та
фіточани на джерельній воді. Також, на території курорту відкрито бювет з
мінеральними водами, які за своїми властивостями та складом схожі на трускавецьку «Нафтусю». ТК «Буковель» є цілорічний Міжнародний дитячий центр
«Артек-Карпати-Буковель», в якому організовано три табори – «Озерний»,
«Лісовий», «Гірський».
Події, які відбуваються в галузі туризму та інформація про відпочинок
висвітлюються на сайті міськвиконкому в розділах «Новини» та «Туристу».
2.1. Освіта
В місті функціонують 9 загальноосвітніх шкіл, з них: 5 загальноосвітніх
шкіл І-ІІІ ступенів, 3-І-ІІ ступенів і одна школа І ступеня. Розташування шкіл
7

дозволяє охопити навчанням учнів цілого регіону. В школах міста навчається
2787 учнів. Навчально-виховний процес здійснюють 309 педагогів.
У 23 групах 6 дошкільних навчальних закладах виховуються 559 дітей.
814 учнів продовжують розвивати свої здібності в центрі позашкільної роботи
дітей та юнацтва, 58 учнів проходять допрофесійну підготовку в міжшкільному
навчально-виробничому комбінаті, 328 – відвідують спортивні гуртки у
ДЮСШ. При ЗОШ діють сім груп з підготовки дітей 5-ти річного віку до
школи, в яких навчається 109 дітей.
Харчування учнів організовано в усіх навчальних закладах регіону.
Підвезенням до місця навчання і додому в місті охоплено всіх дітей.
2.2 Культура
В Яремче працюють 11 бібліотек та 8 клубних установ, міський осередок
товариства ”Гуцульщина”, організація Всеукраїнського товариства “Просвіта”
імені Т.Шевченка.
Діти мають змогу розвивати свої здібності у школі мистецтв та музичній
школі.
На території Яремчанської міської ради зосереджено ряд пам’яток історії
і культури загальнодержавного і місцевого значення. Цінними пам’ятками
архітектури є церква Різдва Богородиці 18 століття у Ворохті, церква Пресвятої
Трійці 17 століття у Микуличині, церква святого пророка Іллі в Дорі 20 ст.
Оригінальністю та високим художнім рівнем відзначаються споруди ряду
рекреаційних об”єктів: база відпочинку “Карпати”, санаторій – профілакторій
“Яремче”, ресторан “Гуцульщина”, ресторан – готель “Беркут”.
2.3. Медицина
Медичну допомогу надають центральна міська лікарня (115 ліжок)
Ворохтянська міська лікарня (15 ліжок), 2 амбулаторії, 4 ФАПи, в них працюють
357 осіб.

8

Яремчанська міська рада
До складу Яремчанської міської ради входить м. Яремче, смт.Ворохта,
с.Микуличин, с.Поляниця, с.Татарів, с.Яблуниця, с.Вороненко
м. Яремче
Міський голова
- дата народження
- на посаді з
- сімейний стан:

Онутчак Василь Васильович
19.01.1959 р.
01.06.2008 р.
одружений, має 2 дітей.

1. Населення:
- чисельність (всього)
8429 чол
в т.ч. чоловіків
3953
жінок
4476
- кількість господарств
1506
- чисельність пенсіонерів
2052
- чисельність інвалідів (всього)
410
в т.ч. I група
16
II група
178
III група
216
- кількість багатодітних сімей
22
- кількість малозабезпечених сімей
317
- кількість дітей-сиріт
22
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування –
2. Демографічна ситуація:
- народилося
- померло
- прибуло
- вибуло

119
128
142
64

3. Школи:
ЗОШ №1
Директор
Холошнюк Іван Васильович
- дата народження
22.03.1970 р.
- на посаді з
1996 р.
- кількість учнів у школі
505
- стан школи:
приміщення типове
- стан забезпечення меблями
добрий
- наявність
є спортзал, їдальня.
- опалення
центральне
- 6 з 9 класів початкової школи знаходиться в приміщенні дитячого садка, відсутній спортивний зал
Проблеми:
завершення добудови та реконструкції приміщення ЗОШ
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ЗОШ №2
Директор
- дата народження
- на посаді з
- кількість учнів у школі
- стан школи:
- стан забезпечення меблями
- наявність
- опалення:
Проблеми:
ЗОШ І-ІІ ст. №3
Директор
- дата народження
- на посаді з
- кількість учнів у школі
- стан школи:
- стан забезпечення меблями
- наявність:
- опалення:
Проблеми:
4. Дитячий садок
Завідуюча
- дата народження
- на посаді з
- кількість дітей
- стан закладу
- актовий зал
- опалення:
Проблеми:

5. Лікарня
Керівник, головний лікар
- дата народження
- з якого часу на посаді:
- інформація про заклад:

Гуменюк Галина Василівна
08.02.1960 р.
1998 р.
345.
приміщення типове
задовільний.
спортзалу, їдальні, актового залу
та ін в даний час відсутні.
автономне
введення в дію ІІІ пускового
комплексу приміщення школи
Бойко Ольга Юріївна
09.07.1968 р.
2005 р.
103
приміщення пристосоване.
добрий.
є спортивна кімната, їдальня, в
окремо збудованому приміщенні, актовий зал - відсутній.
власна котельня.
будівництво нового приміщення
котельні
Іваньо Надія Ярославівна
21.02.1964р.
2002 р.
237
задовільний
є в наявності
центральне
вивільнення приміщень, які займає початкова школа, з метою
відкриття додаткових груп, утеплення фасаду, ремонт системи
опалення.
Соколюк Олександр Петрович
05.04.1979 р.
з 2012р.
приміщення типове, потужність 110
ліжок, 299 працівників, 8 відділів, по10

- стан закладу:
- опалення:
Проблеми:

6. Будинок культури
Директор
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- колективи художньої самодіяльності:

- стан закладу:
- опалення
- забезпечення транспортом
7. Бібліотека:

- школа мистецтв
Директор
- дата народження
- з якого часу на посаді: з
- кількість учнів у школі
- інформація про заклад:
- стан закладу:
- опалення
проблеми:

Проблеми міста:

ліклініка, палата інтенсивної терапії
на три ліжка.
проведено ремонт, встановлено
теплозберігаючі вікна і двері,
проведено ремонт поліклініки
власна котельня
заміна внутрішніх мереж, сантехніки, перекриття приміщення
інфекційного відділу, забезпечення медапаратурою.
Вацик Василь Дмитрович
09.02.1963 р.н.
2005р.
приміщення типове, у 2007р.
проведено капітальний ремонт.
Вокально-інструментальний
гурт "Тайстра", хор духовного
співу, народний аматорський
просвітницький колектив, танцювальний колектив, мистецьке
об"єднання "Орфей".
задовільний
власна котельня
є
на території міста функціонують
4 бібліотеки (у 2-х стан приміщень – задовільний, у 2 – незадовільний).
Бойко Мирослава Власівна
12.03.1973.
2015 р.
309
1приміщення типове, 2
пристосовані
задовільний
автономне
заміна вікон і дверей на
телозберігаючі, капітальний
ремонт приміщень.
завершеннят будівництва Яремчанської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів
(будівництво
ведеться з 1989 року);
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Завершення реконструкції з добудовою Яремчанської ЗОШ №1
з метою розширення потужностей дошкільного закладу «Гірський струмочок» та ліквідації
черг по влаштуванню дітей у
дошкільний закладу будівництво
нових очисних споруд;
розвантаження дороги КуровичіМукачево в межах Яремчанської
міської ради шляхом будівництва нової дороги ЯремчеБуковель;
Невиконання Указу Президента
України «Про розширення території Карпатського національного
природного парку» № 215/2010
від 23.02.2010 року, щодо передачі земельних ділянок зі складу
Карпатського
Національного
природного парку територіальним громадам населених пунктів
Яремчанщини з подальшою компенсацією за рахунок земель ДП
«Делятинського ЛГ».
Впровадження енергозберігаючих технологій, переведення роботи котелень з газового на тверде паливо;
Будівництво
амбулаторії
в
с.Татарів
Наявність генплану
Стан дорожнього полотна:
Газифікація –
кількість дворів:
Вуличне освітлення:
Бюджет міста
Дотаційне

Генплан затверджений у березні
2010р.
не задовільний.
місто газифіковано.
газифіковано 2512 об’єктів
(разом з установами і
організаціями).
Освітлено 90 % вулиць.
168,7 млн. грн., в т.ч. 25,9 млн.
грн. власних надходжень
дот. 2,3 млн. грн., окрім того
субвенції на освіту та медицину
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29,2 млн., 18,3 млн., соцвиплати80,3 млн.грн.
Інша інформація
Церкви м. Яремче:
- церква Успення Пресвятої
Богородиці УГКЦ, парох –
о.Мирослав Бойко;
- церква Чуда Архистратига
Михаїла, УГКЦ, парох – о.Іван
Лейбюк;
- церква Івана Милостивого,
УГКЦ парох – о.Ілля Степчук;
- Місійне згромадження святого
Андрея,
церква
св.Апостолів Петра і Павла
УГКЦ – о.Ярослав Сільський;
- Громада
УПЦКП
–
о.Дмитро Кашевко;
- Церква святого пророка Іллі
при Монастирі монахів Студійського Уставу Свято–Успенської
Учнівської Лаври УГКЦ – о. Августин;
- Церква – каплиця Новомучеників українського народу
(монастир згромадження сестер
Милосердя св.Вінкентія) УГКЦ
– сестра Віталіна;
- Храм Івана Хрестителя
УГКЦ о. Мирослав Бойко.

Авторитетні люди:
1.Онутчак Василь Васильович,
міський голова
2. Палійчук Микола Васильович,
депутат обласної ради
3. Клим’юк Тарас Васильович
4. Голинська Віра Олексіївна,
лікар ЦМЛ
5. Свирида Теодозій Йосипович,
пенсіонер
6. Михайлюк Василь Петрович,
голова ради підприємців
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7. о.Мирослав
8. о.Іван
9. Злобіна Людмила Іванівна,
вчитель ЗОШ №2
10. Чучман Володимир Васильович, пенсіонер
Найбільші підприємці:
1. Михайлюк Марія
2. Марійчин Андрій
3. Николюк Андрій
4. Мироняк Наталія
5. Галюк Володимир
6. Шамала Галина
7. Бабінська Тетяна
8. Гаврон Іван
9. Афтаназіїв Татьяна
10. Марків Наталія
11. Макійчук Василь
12. Гладиш Лілія
13. Гальо Вадим
14. Галайко Віра
Перспективи міста:

розвиток регіону, як потужного
рекреаційно-туристичного комплексу.
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Ворохтянська селищна рада
До складу Ворохтянської селищної ради входить селище Ворохта
смт.Ворохта
Голова
- дата народження
- на посаді з листопада
- сімейний стан:

Йосипчук Микола Олексійович
30.04.1984 р.
2015 р.
одружений, має 2 дітей.

1. Населення:
- чисельність (всього) 4370 чол.
в т.ч. чоловіків 2080
жінок –
2290
- кількість господарств 1400
- чисельність пенсіонерів 1027
- чисельність інвалідів (всього) 172
в т.ч.: I група 7
II група 76
III група 91
- кількість багатодітних сімей 68
- кількість малозабезпечених сімей 140
- кількість дітей-сиріт 1
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування – 6
2. Демографічна ситуація:
- народилося - померло - прибуло - вибуло 3. Школа:
Директор - дата народження
- на посаді з
- кількість учнів у школі - стан школи:
- стан забезпечення меблями –
- наявність:
- опалення:
- проблеми:

59
48
29
21
Білоус Любов Володимирівна
26.01.1961 р.
2002 р.
520
приміщення типове.
задовільний
є спортзал, їдальня, актовий зал
індивідуальне, дровами та
вугіллям.
утеплення фасаду
школи, ремонт санвузлів

4. Дитячий садок
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Директор –
- дата народження
- з якого часу на посаді з
- кількість дітей
- стан закладу:
- наявність:
- опалення:
проблеми:
5. Лікарня
Керівник - дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- стан закладу –
- опалення –
- проблеми:
- забезпечення транспортом –
6. Клуб
Директор –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:

- стан закладу –
- опалення –
проблеми:

- забезпечення транспортом -

Візнович Ярослава Петрівна
26.03.1964р.
2011 р.
132
задовільний
є їдальня, актовий зал.
власна котельня, дрова та
вугілля.
побудова окремої котельні;
облаштування дитячого
майданчику
Хомин Олексій Юрійович
30.03.1968 р.
2006р.
приміщення типове
добрий
індивідуальне, електричне.
придбання нової медичної
апаратури.
1 автомобіль швидкої допомоги.
Стефанців Мирослава
Михайлівна
1985 р.н.
2012 р.
1 бібліотека, колектив художньої самодіяльності – аматорський колектив "Петровичі", танцювальний колектив «Едельвейс», любительське об’єднання
«Гамбіт» (шаховий клуб), гурт
«Петрос».
незадовільний
індивідуальне, електричне
капітальний ремонт 2 та 3 поверху приміщення, переобладнання системи опалення з електричної на тверде паливо.
немає

Проблеми села:
- низький рівень розвитку спортивної та туристичної інфраструктури;
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- поганий стан доріг державного
та комунального значення;
- неякісне енергозабезпечення
населення, застарілі лінії електропередач, низька потужність
трансформаторних підстанцій,
що не відповідає потребам в
зв’язку із зростанням споживання електроенергії;
- занедбаний стан водовідведення та недостатній рівень
розвитку системи водопостачання в зв’язку з збільшенням
кількості споживачів питної води;
Наявність генплану –

є генеральний план

Характеристика села:

Стан дорожнього полотна:
Газифікація Вуличне освітлення:
Бюджет селища –
дотаційне –

Ворохта розташована в гірському масиві Карпат в долині річки
Прут на висоті 800-850 м над рівнем моря на шосейному та залізничному шляхах до Верховинського району та Закарпаття.
Через селище проходить залізниця Івано-Франківськ – Рахів, є
залізнична станція Ворохта, розташована на відстані 96 км від
обласного
центру
м.ІваноФранківськ. Територія населеного пункту становить 903 га.
незадовільне асфальтне покриття центральної частини дороги.
немає.
Освітлено 55 % вулиць селища
4 млн.227 тис грн.
922 тис.грн.

Інша інформація
Церква

– церква Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, пам’ятка архітектури яка побудована у ХУІІ столітті, парох о.Ярослав Скільський.
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В 30-х роках ХХ століття побудована ще одна церква Різдва
Пресвятої Богородиці УГКЦ,
парох о.Василь Михайлюк.
Авторитетні люди:
1. Кермощук Петро Дмитрович
- підприємець;
2. Макійчук Василь Андрійович
- підприємець, депутат
міської ради;
3. Палійчук Микола Васильович
– депутат обласної ради;
4. Марків Михайло
Миколайович, підприємець;
5. Білоус Любов Володимирівна
– директор Ворохтянської
ЗОШ І-ІІІ- ступенів;
6. Михайлюк Василь
Богданович – парох смт.
Ворохта;
7. Яворський Антон Іванович –
заступник директора КНПП;
8. Максимюк Василь Петрович
– начальник Говерлянського
ПНДВ
Найбільші підприємці:
1.Кермощук Віталій Петрович;
2.Макійчук Юрій Дмитрович;
3.Макійчук Василь Андрійович;
4. Марків Михайло
Миколайович;
5. Вацик Василь Ярославович;
6. Соколюк Михайло
Михайлович.
Відомі вихідці:

- Осипчук Михайло Михайлович,
кандидат
фізикоматематичних наук, доцент, завідувач кафедри статистики і
вищої математики Прикарпатського Національного університету ім.В.Стефаника.
- Шпільчак Володимир Антонович, кандидат педагогічних наук
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професор кафедри архітектури
та
містобудування
ІваноФранківського
університету
права імені Короля Данила Галицького.
Перспективи селища:

розвиток селища як центру
спорту, туризму та рекреації.
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Микуличинська сільська рада
До складу Микуличинської сільської ради входить с Микуличин
с. Микуличин
Голова –
- дата народження
- на посаді з
- сімейний стан, діти:

Скірчук Василь Петрович
01.01.1966р.
листопада 2015 року
одружений, має троє дітей

1. Населення:
- чисельність (всього)
5049 чол.
в т.ч. чоловіків 2512
жінок 2537
- кількість господарств 3270
- чисельність пенсіонерів 1198
- чисельність інвалідів (всього)
232
в т.ч.: I група
16
II група
104
III група
112
- кількість багатодітних сімей 71
- кількість малозабезпечених сімей 182
- кількість дітей-сиріт 3
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування - 3
2. Демографічна ситуація:
- народилося
- померло
- прибуло
- вибуло
3. Школа:
Директор

84
71
20
47

- опалення:

Венгриняк Ярослав
Володимирович
30.08.1961р.
1993 р.
669
(приміщення пристосоване,
типове)
добрий
- наявність:
є
спортзал,
їдальня, актовий зал, футбольний стадіон закритого типу
газове автономне

4. Дитячий садок
Директор

Онучак Олександра Леонідівна

- дата народження
- на посаді з
- кількість учнів у школі
- стан школи
- стан забезпечення меблями
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- дата народження
- з якого часу на посаді
- кількість дітей - стан закладу –
- є в наявності
- опалення:
- проблеми:
5. Амбулаторія
Керівник, головний лікар –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- стан закладу:
- опалення:
- проблеми:
- забезпечення транспортом –
6. Клуб
Директор - дата народження
- з якого часу на посаді з
- інформація про заклад:

30.09.1971р.
10.10.2003р.
72
в доброму стані
спортзал,їдальня,
актовий зал
газове автономне
немає.
Бойко Христина
Михайлівна
18.07.1983р.
2013 р.
2 лікаря, всього
19 працівників.
задовільний
котельня на твердому паливі
заміна вікон другого поверху на
теплозберігаючі
1 автомобіль швидкої допомоги.

- забезпечення транспортом -

Сорохманюк Наталія Юріївна
17.04.1956 р.н.
1977р.
розпочато будівництво нового
приміщення.
- бібліотеки, спортивні команди,
колективи художньої самодіяльності: 3 бібліотеки
пічне
завершення будівництва нового
приміщення
немає

7.Біблотека:
стан приміщення –

добрий.

- опалення - проблеми:

Проблеми села:

- будівництво будинку культури
в с.Микуличин
- ремонт доріг місцевого значення і освітлення вулиць, будівництво та реконструкція мостів місцевого та державного значення;
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Наявність генплану –
Стан дорожнього полотна –
Газифікація –

Вуличне освітлення:
Бюджет села –
Дотації -

- будівництво берегоукріплюючих споруд на р.Прут і річки.Прутець-Чемигівський протяжністю більше 5 км та будівництво берегоукріплень річок
Мерисний, Тісний, Форещик,
Клітчин.
- придбання машини для вивозу
побутових відходів;
- газифікація частини села
- будівництво очисних споруд
генеральний план затверджено у
2007 році.характеристика села –
загальна площа 16085,90 га.
незадовільне асфальтне
покриття
проведено підвідний газопровід
та газифіковані участки Горби,Царина, Лаз, Рівня та частина
вулиці Грушевського.
Освітлено частину
вулиць села
3млн. 183тис.грн.
466 тис. грн.

Інша інформація
Церкви:

-церква Святої Трійці УГКЦ
збудована у 1868 році, парох –
о.Григорій Чиборак.
-церква Вознесіння Господнього
УГКЦ збудована у 2000 році,
парох- о.Петро Захарин

Авторитетні люди:

1.Боберський Юрій Юліанович,
ст.науковий працівник Карпатського НПП, кандидат сільськогосподарських наук.
2.Стефанюк Іван Михайлович,
пенсіонер.
3.Киселюк Олександр Іванович

Найбільші підприємці:

1.Мироняк Надія Василівна
2.Цепецавер Марія Миколаївна
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Відомі вихідці:

Домашевський Микола, автор
"Історії Гуцульщини".

Перспективи села:

розвиток села в напрямку
туризму і рекреації.
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Поляниццька сільська рада
До складу Поляницької сільської ради входить с. Поляниця
с. Поляниця
Голова –
- дата народження
- на посаді з
- сімейний стан, діти:

Поляк Микола Миколайович
01.09.1968р.
2010р.
одружений, має 2 дітей.

1. Населення:
- чисельність (всього):
871 чол.
в т.ч. чоловіків:
368
жінок:
503
- кількість господарств:
311
- чисельність пенсіонерів:
144
- чисельність інвалідів (всього):
20
в т.ч.: I група 2
II група 7
III група 11
- кількість багатодітних сімей 23
- кількість малозабезпечених сімей 10
- кількість дітей-сиріт 0
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування 0
2. Демографічна ситуація:
- народилося - померло - прибуло –
- вибуло 3. Школа:
Директор - дата народження
- на посаді з
- кількість учнів у школі - стан школи:
- стан забезпечення меблями -
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6
5
3

- опалення:

Кіщук Галина Дмитрівна
04.12.1968р.
2004р.
128
добрий
задовільний
- наявність: спортзал,
їдальня,
актовий зал, басейн
електричне

4. Дитячий садок:
Директор –
- дата народження:
- з якого часу на посаді: з
- кількість дітей -

Молдавчук Тетяна Степанівна
01.03.1970р.
2009 р.
43
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- проблеми:
завершення
будівництва приміщення дитячого садка
5. ФАП
Керівник –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- стан закладу:
- опалення:
- проблеми:
- забезпечення транспортом:
6. Клуб
Директор –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:

Щерб’юк Ігор Дмитрович
27.11.1969р.
2008р.
приміщення 40х років забудови,
пристосоване, знаходиться в
приміщенні клубу.
задовільний, проведено
капітальний ремонт.
електирчне
відсутність протічної води.
транспортом не забезпечено.

- опалення:
- забезпечення транспортом:

Щерб’юк Анастасія Іванівна
04.07.1957 р.н.
2008 р.
приміщення забудови 40-х років,
переобладнане під клуб.
бібліотеки, спортивні команди,
колективи художньої самодіяльності: 1 бібліотека, народноетнографічний ансамбль «Перепілочка».
проведено кап. Ремонт
у 2007 році
електричне
немає

7.Бібліотека:
стан приміщення –

добрий.

- стан закладу:

Проблеми села:

- виготовлення плану забудови
села – вартість біля 400 тис. грн.;
- покращення електропостачання
села шляхом збільшення потужностей трансформаторних підстанцій;
- облаштування тротуарів.

Наявність генплану:

генеральний план є
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Характеристика села:

Стан дорожнього полотна:
Газифікація Вуличне освітлення:
Бюджет села –
Дотаційне –

Поляницьку сільську раду утворено у 1998р., до цього часу село
входило до складу Яблуницької
сільської ради. Площа Поляницької сільської ради становить
2380 га.
асфальтне покриття центральної
дороги.
немає
освітлено центральну вулицю
села.
6млн. 320тис. грн.
216 тис. грн

Церква:

в 1990 р. в селі збудовано церкву
Введення в храм Пресвятої Богородиці УГКЦ, парох – о. Богдан Скірчук.

Авторитетні люди:

1.Тимофій Іван Михайлович,
пенсіонер
2. Тимофій Павло Миколайович,
пенсіонер

Найбільші підприємці:

1.Соловчук Світлана Дмитрівна
2.Молдавчук Марія Дмитрівна
3.Кодзаєв Едуард Ельбрусович
4. Богайчук Степан Корнійович
5. Вербіцька Наталія Юріївна
6. Микулець Михайло
Михайлович
7. Поляк Олена Миколаївна
розвиток зеленого туризму.

Перспективи села:
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Татрівська сільська рада
До складу Татарівської сільської ради входить с. Татарів
с. Татарів
Голова –
- дата народження
- на посаді з
- сімейний стан:

Дзем’юк Олег Михайлович
27.06.1981р.
листопада 2016р.
одружений

1. Населення:
- чисельність (всього) 1615
в т.ч. чоловіків 787
жінок 828
- кількість господарств 711
- чисельність пенсіонерів 407
- чисельність інвалідів (всього) 92
в т.ч.: I група 5
II група 30
III група 57
- кількість багатодітних сімей 21
- кількість малозабезпечених сімей 59
- кількість дітей-сиріт 0
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування 0
2. Демографічна ситуація:
- народилося - померло - прибуло - вибуло 3. Школа:
Директор - дата народження
- з якого часу на посаді: з
- кількість учнів у школі - стан школи:
- стан забезпечення меблями - наявність:
- опалення:
- проблеми:
4. Дитячий садок
Директор - дата народження:
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11
86
Павлюк Любов Онуфріївна
01.04.1965 р.
2004 р.
144.
приміщення пристосоване, старе
добрий
є спортзал, їдальня,
актовий зал
власна котельня
закінчення будівництва
нової школи
Янко Ніна Зосимівна
12.09.1960р.
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- на посаді з
- кількість дітей - стан закладу –
- наявність
- опалення:
- проблеми –
5. Амбулаторія
Керівник головний лікар - дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- опалення - проблеми:
- забезпечення транспортом: 6. Клуб
Директор –
- дата народження
- з якого часу на посаді: з
- інформація про заклад:

1998 р.
54
задовільний, проведено ремонт,
підведено воду
спортзалу,їдальні, актового
залу та ін. - немає
котельня на твердому паливі
недостатня кількість коштів на
утримання садка.
Ковач Ігор Петрович
12.10.1963 р.
2007р.
приміщення старе 6 кабінетів, 15
чоловік працюючих.
пічне
необхідність будівництва нового
приміщення.
1 машина швидкої допомоги.

- забезпечення транспортом -

Петращук Богданна Михайлівна
09.06.1986 р.н.
2015 р.
зданий в експлуатацію
в 1981 р.
1 бібліотека, народний
етнографічний колектив
"Березунка".
проведено капітальний ремонт
приміщення
відсутнє
вирішити питання опалення
приміщення,
немає

7.Бібліотека: стан приміщення –
- опалення -

задовільний.
відсутнє

Проблеми села:

-покращення електропостачання
села шляхом збільшення потужності трансформаторних підстанцій;
- закінчення будівництва нової
школи;

-наявність
- стан закладу –
- опалення - проблеми:
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Наявність генплану –
Характеристика села:
Стан дорожнього полотна –
Газифікація Вуличне освітлення:
Бюджет села:
Дотаційне чи ні:
Інша інформація

- будівництво лікарської амбулаторії;
- будівництво тротуарів, ремонт
бічних вулиць;
- будівництво підпірної стінки
на р. Прут, протяжністю 150 м.
- заміна опор електропередач;
є генеральний план
Село Татарів засновано в 1641
році. Площа села становить
8853 га.
асфальтне покриття
центральної дороги
немає.
освітлено 50% вулиць села.
4млн. 189 тис. грн.
дотаційне - 365 тис. грн.

Церква

святого Дмитрія УГКЦ, збудована у ХУІ столітті, парох о. Петро Попович.

Авторитетні люди:

1.Дзем»юк Олег Михайлович,
сільський голова
1.о. Петро Попович, священник
3. Коренюк Іван Михайлович –
ПП «Мекасор»
Коренюк Іван Михайлович
Павлюк Юрій Степанович
Гладиш Лілія Іванівна
розвиток зеленого туризму.

Найбільші підприємці:
Перспективи села:
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Яблуницька сільська рада
До складу Яблуницької сільської ради входить с. Яблуниця і с. Вороненко
Голова –
- дата народження
- на посаді з
- сімейний стан:

Павлечко Роман Федорович
20.04.1977 р.
листопада 2016 р.
одружений, має 1 дитину.
с. Яблуниця

1. Населення:
- чисельність (всього) 2276 чол.
в т.ч. чоловіків 1127
жінок 1149
- кількість господарств 860
- чисельність пенсіонерів 410
- чисельність інвалідів (всього) –
125
в т.ч.: I група 7
II група 45
III група 73
- кількість багатодітних сімей –
59
- кількість малозабезпечених сімей –
160
- кількість дітей-сиріт 3
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування - 0
2. Демографічна ситуація:
- народилося 41
- померло 15
- прибуло 12
- вибуло 18
3. Школа:
Директор Молдавчук Марія Василівна
- дата народження
28.05.1958 р.
- з якого часу на посаді: з
1986 р.
- кількість учнів у школі 347
- стан школи:
приміщення типове
- наявність:
є спортзал, їдальня,
актовий зал.
- опалення:
електричне
- проблеми:
утеплення фасаду школи,
капітальний ремонт системи опалення
4. Дитячий садок
Директор Молдавчук Параска Василівна
- дата народження
14.08.1970р.
- на посаді з
1990 р.
- кількість дітей 21
- стан закладу :
не задовільний
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- наявність:
- опалення:
- проблеми:
5. ФАП
Керівник –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад
- опалення:
- проблеми:
- забезпечення транспортом –
6. Клуб
Директор –
- дата народження
- на посаді з
- інформація про заклад:
- стан закладу:
- опалення:
- проблеми:
- забезпечення транспортом Проблеми села:

Наявність генплану: є
Характеристика села:

є їдальня, актовий зал, ігровий
майданчик
електричне
побудова нового приміщення
Росінська Марія Василівна
24.01.1988.
2014р.
власна котельня
необхідне будівництво
амбулаторії.
немає.
Ільчук Василь Васильович
07.06.1967 р.н.
1988 р.
- бібліотеки, колективи художньої самодіяльності – аматорський колектив "Яблуневий цвіт".
не задовільний
пічне
реконструкція опалення
немає
- будівництво нового дитячого
садка;
- вирішення питання щодо облаштування місць для паркування автотранспорту в центрі села;
- реконструкція ліній електропостачання та збільшення їх потужності;
- будівництво берегоукріплюючих споруд;
- питання щодо водопостачання
та водовідведення об’єктів рекреаційно-туристичного призначення;
- утримання і ремонт доріг місцевого значення.
село Яблуниця засноване
1840 році.
Площа села Яблуниця становить
8586 га.
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Стан дорожнього полотна:

немає доріг до віддалених
частин села.
Газифікація немає.
Вуличне освітлення, причини, можливість освітлено вулицю в центрі села
та продовжується освітлення
інших вулиць
Бюджет села:
2млн.150 тис. грн.
Дотація –
411. тис. грн.
Інша інформація:
Церква

Церква Успіння Пресвятої Діви
Марії УГКЦ збудована в 1895
році, священник о.Іван Лозинський. Церква Василя Великого
УПЦ збудована в 1991 році,
священник о.Володимир Стадник. Церква Серця Христового
УГКЦ збудована у 2005 році,
священник о. Іван Лозинський.

Авторитетні люди:

1.Молдавчук Марія Василівна,
директор Яблуницької ЗОШ І-ІІІ
ступенів.
2. Ільчук Олександра Іванівна,
директор Вороненківської ЗОШ

Найбільші підприємці:

1.Олійник Мирослав
Володимирович
2.Молдавчук Юрій Васильович
3.Марійчин Андрій Андрійвич
4. Бойчук Дмитро Ілліч
5.Іроденко Тарас Михайлович
6.Москаль Юрій Васильович
Федорчук Василь Максимович,
професор, викладач Львівського
національного університету
ім. І.Франка.

Відомі вихідці

Перспективи села:

розвиток зеленого туризму
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с. Вороненко

1. Населення:
- чисельність (всього) –
490
в т.ч. чоловіків 257
жінок 233
- кількість господарств 144
- чисельність пенсіонерів 80
- чисельність інвалідів (всього) 10
в т.ч.: I група 2
II група 3
III група 5
- кількість багатодітних сімей 8
- кількість малозабезпечених сімей 7
- кількість дітей-сиріт –
0
- кількість дітей позбавлених батьківського піклування - 0
2. Демографічна ситуація:
- народилося 9
- померло 6
- прибуло 12
- вибуло 13
3. Школа:
Директор Ільчук Олександра Іванівна
- дата народження
18.09.1968 р.
- на посаді з
1988 р.
- кількість учнів у школі
26
- стан школи
приміщення типове
- наявність:
є їдальня, актовий зал,
ігровий майданчик.
- опалення:
електричне
- стан забезпечення меблями:
добрий
4. ФАП
Керівник –
Кузенко Ганна Василівна
- дата народження
21.01.1977 р.
- на посаді з
2013 р.
- стан закладу:
задовільний
- інформація про заклад
- опалення:
електричне
- проблеми:
немає
- забезпечення транспортом –
немає.
Проблеми села:
- реконструкція ліній електропостачання та збільшення їх потужності;
- будівництво дороги до
ретранслятора;
- огорожа кладовища;
Характеристика села
Площа села Вороненко
становить – 838 га.
Стан дорожнього полотна:
немає доріг до віддалених
частин села.
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Газифікація немає.
Вуличне освітлення, причини, можливість освітлено вулицю в центрі села.
Інша інформація
Церква
Серця Христового УГКЦ збудована у 2005 р. , священник о.
Іван Лозинський.
Авторитетні люди:
Перспективи села:

1.Ільчук Олександра Іванівна,
директор Вороненківської ЗОШ
І ст..
розвиток зеленого туризму.
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