УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання

двадцята сесія

РІШЕННЯ
від 26.09.2013

м.Яремче

№ 364-20/2013

Про хід виконання Програми
соціально – економічного та
культурного розвитку міста
Яремче на 2013 рік
за І півріччя 2013 року

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та
заслухавши довідку про хід виконання Програми соціально – економічного та
культурного розвитку міста Яремче на 2013 рік за І півріччя 2013 року, м і с ь к
а р а д а в и р і ш и л а:
1. Визнати задовільною роботу всіх структурних підрозділів
міськвиконкому, виконкомів селищної та сільських рад, підприємств,
установ і організацій регіону по забезпеченню виконання заходів Програми
соціально – економічного і культурного розвитку м. Яремче на 2013 рік у I
півріччі 2013 року, ( довідка додається) та затвердити звіт про її виконання.
2. Керівникам діючих на території ради підприємств, установ і організацій
та господарюючим суб’єктам вжити заходів щодо забезпечення протягом
2013 року стабільної роботи підприємств та виконання планових завдань,
своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати; недопущення
безпідставного скорочення робочих місць, недоїмки до Пенсійного фонду
та бюджетів всіх рівнів і забезпечити виконання заходів Програми
соціально –економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2013 рік.
3. Робочій групі продовжити в 2013 році роботу щодо: легалізації найманої
праці, укладання трудових договорів з найманими працівниками; перевірки
умов праці неповнолітніх; дотримання передбачених трудовим
законодавством гарантій в оплаті праці, своєчасної виплати заробітної
плати не нижче мінімального рівня, гірських, святкових та за шкідливі
умови праці; дотримання режиму та графіків роботи; сплати страхових

внесків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів суб’єктами
господарювання – юридичними та фізичними особами.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського
голови у відповідності до функціональних обов’язків.

Міський голова

Василь Онутчак

Аналітична довідка про хід виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста Яремче за 1 півріччя
2013 року .
Рішенням міської ради від 27.12.2012 року № 256-15/2012 затверджено
Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2013
рік.

Поступлення податків і зборів
Збір податків та платежів до Державного бюджету за січень-червень 2013
року становить 6385,1 тис.грн., що на 21,0 тис.грн. більше аналогічного періоду
минулого року, в тому числі поступлення (збір) до загального фонду Державного
бюджету склали 6349,5 тис.грн. При цьому розрахункову базу по надходженню
податкових платежів до Державного бюджету за січень-червень 2013 року
виконано на 104,5%, в тому числі до загального фонду Державного бюджету на
104,2%.
Протягом січня-червня 2013 року до місцевих бюджетів всіх рівнів
надійшло 17555,0 тис.грн. З них до місцевого бюджету м.Яремче 12718,1 тис.грн.
За січень – червень 2013 року забезпечено виконання дохідної частини
загального фонду (без врахування міжбюджетних трансфертів) бюджету м.
Яремче на 103,8 % (+460,1 тис.грн.). При плані на звітний період 12258,0 тис.грн.
надійшло 12718,1 тис. грн. З них :
- податку на доходи фізичних осіб – при плані 8339,7 тис.грн. надходження
склали – 9023 тис.грн.;
- плата за землю – план – 2667,8 тис.грн. надходження – 2398,4 тис.грн.;
-місцеві податки і збори – при плані 802,2 надходження склали – 935,3
тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на
912,2 тис.грн. або на 107,7 %
За 6 місяців 2013 року до бюджету управління Пенсійного фонду в
м.Яремче надійшло власних коштів в сумі – 28985,8 тис.грн., при плані – 28203,8
тис.грн. або 102,8 % планового завдання.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження
збільшилися на 1602,2 тис.грн або 105,9 %. Відсоток власних надходжень до
потреб становить 63,8%.
За шість місяців 2013 року до бюджету Пенсійного фонду надійшло коштів
від фізичних осіб підприємців – 1595,0 тис.грн., в т.ч. від підприємців які
працюють на умовах спрощеної системи оподаткування – 1260,5 тис.грн.

Промисловість
За січень – червень 2013 року промисловими підприємствами регіону, які
включені в основне коло, реалізовано промислової продукції на суму – 672,0
тис.грн., що на 65,5 % менше аналогічного періоду минулого року. Зменшення
обсягів реалізованої промислової продукції пов’язане з призупиненням у 1

півріччі 2013 року виробничої діяльності ТзОВ «Смарт-Екобуд» в зв’язку з
відсутністю сировини. У 11 півріччі 2013 року на даному підприємстві
планується відновлення виробництва і виконання запланованих обсягів
реалізованої промислової продукції.

Підприємства

Обсяг реалізованої продукції (тис.грн.)
1півріччя
1 півріччя
2012 року
2013 року
382,7
479,9

ВУВКГ

%
125

ПЗТЕ

194,5

187,8

97

РЕМ

1,2

4,4

367

ТзОВ «Смарт-Екобуд»

447,5

-

-

Всього

1025,9

672,1

65,5

В той же час виробничу діяльність на території міської ради здійснюють 24
суб’єкти господарської діяльності, обсяг реалізованої промислової продукції яких
в середньому в рік становить 552,0 тис.грн..
Так, за півріччя СПД Мироняк Н. В. виготовлено пиломатеріалів обрізних (
3600 м.куб), СПД Савич О.К.– виготовлено корпусних меблів з ДСП – 160
одиниць, СПД Цепецавер Р.М. – виготовлено 144 одиниці кованих виробів, СГД
Петриканин Р.І. – 360 м.кв. вікон металопластикових, ПВКФ «Оксамит»
виготовлено пиломатеріалів обрізних 180 м.куб., вагонки – 48 м.куб., підлогової
дошки - 36 м.куб., фальшбрусу 30 м.куб. СПД Мартинюк І.В. виготовлено
хлібобулочної продукції, обсяги виробництва складають 50 тонн, СПД Мотрук
В.Д. – випущено 6 т. слабоалкогольних напоїв.
Дані суб’єкти не включені в основне коло, отже моніторинг їхньої
діяльності управління статистики не здійснює і відповідно в обсяги реалізації не
включено.
Розвиток туристичної галузі
Станом на 01.07.2013 року на території Яремчанської міської ради
функціонує 47 готелів на 2292 місця, 48 рекреаційних закладів на 2472
ліжкомісця та 552 садиби зеленого туризму на 8436 місць. За січень-червень 2013
року з метою відпочинку Яремчанщину відвідали 400 тис.осіб
Показники
Кількість
відпочиваючих,
тис. осіб

1 півріччя 2012 року
583

1 півріччя 2013 року
400

%
68,6

Кількість
готелів

45

47

104,4

Кількість
рекреаційних
закладів

48

48

100

Кількість садиб
зеленого
туризму

559

562

100,5

Сплачено
туристичного
збору тис.грн.

435,5

511,6

117,5

На території ради функціонує шість туристичних організацій «Перлина
Карпат», «Гуцульські мандри», «ТурЛідер», «Карпати TRAVEL», «SUN DAY»,
«Файно Тур», які займаються організацією екскурсій, відпочинку та дозвілля
туристів, трансфером та поселенням.
Протягом І півріччя 2013 року на території Яремчанської міської ради
відбулись культурно – розважальні заходи, які залучили в край велику кількість
туристів: святкове дійство «Розколяда», Четвертий всеукраїнський фестиваль
вареників, Міжнародний
молодіжний конкурс-фестиваль вокального,
хореографічного та циркового мистецтва «Діамант Карпат», Свято морозива в
рамках Міжнародного дня захисту дітей, фестиваль-пленер камерної музики
«Карпати Арт», День молоді, фольклорне дійство «Юріївська ватра на
Вентирівці» в с.Татарів.
З метою організації літнього міжнародного молодіжного табору 13-24
серпня 2013 року (Україна-Польща-Франція) 01 лютого 2013 року укладено
партнерську угоду між громадською організацією «Спільнота Комун Кеврон»
(м.Еврон, Франція) та виконавчим комітетом Яремчанської міської ради в рамках
програми «Молодь в дії», яка фінансується Європейським Союзом.
18-19 травня 2013 року на підставі Рамкової угоди між містом Яремче та
містом Намислув (Респуьліка Польща) про торгівельно-економічне, науковотехнічне і культурне співробітництво від 25.05.202 року відбулася зустріч
працівників поліції м.Намислув із працівниками Яремчанського МВ УМВС з
метою обміну досвідом та налагодженню міжнародної співпраці.
Відділом туризму та зовнішніх зв’язків міськвиконкому та комісією з
впорядкування туристичних послуг проводилась робота із впорядкування послуг
кінних екскурсій відповідно до рішення міської ради від 29.03.2012 року №18010/2012 Про затвердження Положення про здійснення кінних екскурсій на
території Яремчанської міської ради. Основними проблемами при наданні кінних
екскурсій є благоустрій маршрутів. З власниками коней проведено ряд нарад за
участю заступника міського голови, роз’яснено права та обов’язки СГД при
наданні послуг, здійснено огляд територій, на яких проводяться екскурсії.
Результатом роботи комісії стало почергове прибирання СГД своїх маршрутів.
Діяльність особливо недбалих надавачів кінних екскурсій розглядалась на
адміністративних комісіях на підставі складених протоколів.
В рамках Програми транскордонного співробітництва УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна 2007-2013 на території регіону реалізовуються

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

Розвиток підприємництва
Рішенням міської ради від 21.03.2013 року № 291-16/2013 затверджено
Регіональну програму підтримки малого підприємництва
на території
Яремчанської міської ради на 2013 – 2014 роки.
На виконання її заходів в місцевому бюджеті передбачено кошти в сумі 40,0
тис.грн., з них 10,0 тис.грн. на 2013 рік та 30,0 тис.грн. – 2014 рік.
Станом на 01.07.2013 року зареєстровано 360 юридичних осіб в т.ч. 265 малих
підприємства, з яких 149 або 56,2 % діючі, а також
проведено державну
реєстрацію 1724 громадян СПД. За 6 місяців 2013 року бізнес-центром ФПП м.
Яремче з різноманітних питань надано – 76 консультацій та підготовлено 52
бізнес-плани. Проведено анкетне опитування з метою покращення надання послуг
в сфері зеленого туризму.

ПОКАЗНИКИ

Одиниці
виміру

2011

2012

Кількість діючих малих підприємств

одиниць

128

149

Кількість діючих малих підприємств на
10 тис.осіб наявного населення
Чисельність працюючих на малих
підприємствах
Кількість зареєстрованих СГД фізичних
осіб
Кількість підприємців-фізичних осіб, які
провадять господарську діяльність
Кількість працюючих у підприємцівфізичних осіб
Кількість фермерських господарств /угідь
Надходження до бюджетів усіх рівнів від
діяльності суб’єктів малого
підприємництва
Надходження до місцевого бюджету від
діяльності суб’єктів малого
підприємництва
Кількість об’єктів інфраструктури
підтримки малого підприємництва
Середньомісячна номінальна заробітна
плата працівників малих підприємств
Кількість створених нових робочих місць
у сфері малого підприємництва

одиниць

57

66

осіб

641

783

осіб

1611

1692

осіб

1660

1511

осіб

584

одиниць
%

1
35,8

1
36,0

%

45,1

46,4

одиниць

3

3

грн.

1376,0

1570,5

осіб

564

800

Обсяги надходжень до бюджету податків і зборів від представників
малого бізнесу за 2012 рік
Платники

Обсяги
надходжень, грн.

%

16 405 512,11

37,1

15 180 656,14

46,4

Надходження всього до бюджетів усіх
рівнів, всього :
Надходження до місцевого бюджету,

Малий бізнес
Юридичні
особи
в т.ч.:
місцеві
іногородні
Фізичні особи
Всього

% до загальної
суми
надходжень у
місцевий
бюджет

Обсяги
надходжень до
бюджетів усіх
рівнів

% до
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9 589 732,05

29,3

10 495 121,90

23,7

7 822 910,86
1 766 821,19
5 590 924,09
15180656,14

81,6
18,4
17,1
46,4

5 910 390,21
16405512.11

13,4
37,1

Обсяги
надходжень до
місцевого
бюджету, грн.

За січень-червень 2013 року до дозвільного центру міста Яремче
звернулося 127 суб’єктів господарювання. Адміністратором дозвільного центру
та місцевими дозвільними органами, що беруть участь у роботі дозвільного
центру з початку року надано 71 консультацію (роз’яснення, методичну
допомогу). Зареєстровано заяви 38 СПД на видачу документів дозвільного
характеру. Зареєстровано 18 декларацій відповідності об’єкта вимогам пожежної
безпеки, 12 декларацій відповідності матеріально-технічної бази об’єкта вимогам
законодавства (на об’єкти торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг).
Видано 39 документів дозвільного характеру.
Згідно Закону України «Про адміністративні послуги» та проекту «Центр
надання адміністративних послуг – зміна управлінської поведінки влади»
відкриття центру надання адміністративних послуг в м.Яремче буде здійснено
до 01.01.2014 року.
На сьогоднішній день адміністративні послуги відділами, управліннями та
структурними підрозділами
органу місцевого самоврядування
та
територіальними підрозділами видаються на місцях.
Перелік адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами
Яремчанської міської ради сформований . Інформаційні та технологічні картки
відповідно до переліку розроблені, затверджені та розміщені на офіційному
веб-сайті міськвиконкому www.yaremche.org в розділі «Адміністративні послуги».
Міськвиконкомом спільно з відділенням Центру поштового зв’язку № 4
Івано-Франківської УДППЗ «Укрпошта» 9.08.2013р. впроваджено в дію проект
«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».
Розпорядженням міського голови від 14.12.2012 року № 259-р затверджено
План підготовки виконавчим комітетом Яремчанської міської ради регуляторних
актів на 2013 рік. За звітний період здійснено шість повторних та два базові
відстеження регуляторних актів.
При розробці нових регуляторних актів,
перегляді чинних актів, а також здійснення аналізу регуляторного впливу та
проведені базових, повторних, періодичних відстежень проводиться висвітлення
інформації на сайті міськвиконкому та регіональному часописі «Яремчанський
вісник» у встановлені Законом терміни.

Заробітна плата, пенсії, соціальні виплати та платежі до бюджету
Середній розмір пенсій по регіону станом на 01.07.2013року склав
1394,5 грн., що більше на 70,2 грн. або на 105,3% ніж за відповідний період
минулого року та 100,6% в порівнянні з 01.01.2013 року.
Середній розмір заробітної плати працівника в регіоні за січеньчервень 2013 року становить 2607 грн, що на 234 грн. або 109,9% більше
січня-червня 2012 року. В порівнянні з 2012 роком середня зарплата зросла
на 101,3%.
Фонд оплати праці за шість місяців 2013 року становить – 79580,1 тис.грн.,
або ж він зріс на 5801,6 тис.грн. ( 107,6%) в порівнянні з аналогічним періодом
2012 року.
Середньооблікова чисельність працюючих, відповідно до поданої звітності
платниками за червень 2013 року становить 4870 чоловік, за договорами ЦПХ у
червні працювало – 39 осіб. Всього зайнятого та самозайнятого населення 6653

особи або на 89 осіб менше в порівнянні з 01.01.2013 року. Найбільше зменшення
працюючих відбулося у :
ТзОВ «Парктур» на 115 осіб;
ЗФ ТзОВ «Зірка Буковелю» на 60 осіб.
Заборгованість зі сплати до Пенсійного фонду станом на 01.07.2013 року в
порівнянні з 01.01.2013 р. зменшилася на 21,8 тис.грн. і склала 51,4 тис.грн., з неї:
по страхових внесках
страхування –6,0 тис.грн;

на

загальнообов’язкове

державне

пенсійне

по єдиному соціальному внеску – 45,4 тис.грн., в т.ч. фінансові санкції та
пеня – 4,7 тис.грн.;
Борг економічно-активних платників станом на 01.07.2013 року становить
51,4 тис.грн.
Борги по платниках житлово-комунальної сфери відсутні.
Станом на 01.07.2013 року податковий борг становить 3064,3 тис.грн., в т.ч.
до місцевого бюджету 670,5 тис.грн. Борг в сумі 2011,7тис.грн виник в результаті
позапланової невиїздної документальної перевірки по ТОВ «Віктор і К» .
З метою скорочення податкового боргу підприємствам та СГД –
боржникам направлено з початку року 6 податкових вимог на суму 2050,7 тис.грн.
Всього погашено податкового боргу по вжитих заходах за шість місяців 2013 року
на суму 313,7 тис.грн., в т.ч. до місцевого бюджету – 283,5тис.грн., в т.ч. після
отримання податкових вимог та проведених співбесід надійшло 106,9 тис.грн., в
судовому порядку по виконавчих листах – 202,8 тис.грн., надходження від
боржників, які перебувають у процедурі банкрутства – 4,0 тис.грн.
В 2013 році СГД та підприємствам боржникам направлено 10 претензій про
погашення податкового боргу та подано 6 позовів до суду про стягнення
заборгованості на суму 193,0 тис.грн.
Станом на 01.07.2013 року знаходиться на виконавчому проваджені 19
виконавчих листів щодо стягнення податкового боргу на суму 627,7 тис.грн. по 10
СГД – боржниках.
Міськвиконкомом постійно вживаються заходи щодо ліквідації боргів з
оплати праці, детінізації економіки та легалізації зайнятості населення. Зокрема,
проводяться засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших
соціальних виплат та робочої групи з детінізації зайнятості населення. На протязі
звітного періоду проведено 4 засідання тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат, 3 засідання робочої групи з питань легалізації виплати
заробітної плати і зайнятості населення, на яких було запрошено суб’єкти
господарської діяльності, що виплачують заробітну плату, нижчого від
мінімального рівня, якими при реєстрації трудових договорів у центрі зайнятості
відображено оплату праці найманим працівникам у розмірі, меншому від
встановленого законодавством мінімального рівня ( трудові договора оформлено
на ½, ¼ ставки) ,де виявлено факти використання неоформленої найманої праці.
Для виявлення фактів найму працівників без оформлення трудових відносин
членами робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості

населення проведено обстеження 377-ох суб’єктів підприємницької діяльності,
під час яких виявлено 54 неоформлених найманих працівників. Легалізовано
заробітної плати на суму 9,8 тис.грн. Матеріали перевірок по 23 СПД направлені
головним державним інспектором з питань праці державної Територіальної
інспекції в ,Івано-Франківській області в суд м.Яремче для прийняття рішення про
притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності. Також в ході
обстеження аналізується діяльність суб’єктів господарювання щодо кількості
залученої найманої праці, відповідність кількості найманих працівників обсягам
господарської діяльності та проводиться роз’яснювальна робота щодо соціальних
ризиків громадян, які не легалізують свою зайнятість та отримують заробітну
плату неофіційно.
Розпорядженням міського голови від 29.03.2013 року забезпечино
функціонування «гарячої» лінії в міськвиконкомі з питань дотримання
законодавства про працю ( тіньової оплати праці у «конвертах», невиплати
заробітної плати, її виплат у розмірі, нижчому від мінімального рівня,
використанні праці неоформлених найманих працівників), по якій громадяни
зможуть повідомляти про факти порушень. Протягом 1 півріччя 2013 року
звернень на «гарячу» лінію не поступало.
ПОКАЗНИК
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Житлово-комунальне господарство
Рішенням міської ради від 11.06.2009 року №339-24/2009 затверджено
«Міську програму енергоефективності на 2009-2012 роки», до якої включено ряд

заходів з енергозбереження. На виконання заходів з енергозбереження у
І
півріччі 2013 року використано 127,0 тис.грн. на заміну вікон та вхідних дверей
у Яремчанській ЗОШ №3 , ДЗ «Гірський струмочок» м. Яремче та у
Яремчанській ЗОШ №2.
З метою покращення стану об’єктів житлово-комунально-господарства,
підвищення якості надання комунальних послуг із бюджету міста спрямовано:

Проведені заходи

6міс. 2013
субвенції з
з
державного місцевого
бюджету
бюджету
тис.грн.
тис.грн.

Кап. ремонт доріг місцевого значення:
-вул. Бандери
-вул..Пушкіна, Федьковича, Шептицького

48,0
57,7 (
на
01.08.2013)

Капітальний ремонт будинків;
- ремонт фасаду будинку по
ул.Свободи 276

16,2

Влаштування та кап. ремонт вуличного
освітлення
85,4

Всього

57,7

149,6

Кількість світлоточок за типами джерел світла складає – 4,895тис.один.
Територія міста Яремче освітлена на 80%.

В 2013 році виділена дотація комунальним підприємствам на покриття
різниці в тарифах в сумі 80,0 тис.грн. фактично профінансовано 38,3 тис.грн. В
2012 році рішенням № 186-10/2012 від 29.03.2012 року затверджено тарифи на
вивіз ТПВ для населення в розмірі 20 грн. з одного господарства ( будинку,
квартири) з 01.05.2013 року. Заключено 745 договорів з населенням, 286 жителів
відмовилися від заключення угод.

Інвестиційна діяльність
В першому півріччі 2013 року обсяг інвестицій в економіку регіону за
статистичними даними склав 106750,0 тис. грн., що складає до загального обсягу
по області 5,8% та на одну особу - 4874,4 грн.
Станом на 1 липня 2013 року обсяг прямих іноземних інвестицій склав
924,1 тис.дол.США, у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком
з початку інвестування - 42,2 дол.США.
За січень- червень 2013 року введено в експлуатацію житла загальною
площею 12926 м2, або 61,2 % до відповідного періоду минулого року. Обсяги
введеного в експлуатацію житла на 10 тис. населення склали 5902,3 тис.грн. або
61% до відповідного періоду минулого року.
Успішно реалізовані проекти переконливо свідчать про привабливість
регіону, наявність сприятливих умов для ефективного освоєння інвестицій.
Основним інвестиційним проектом є розвиток гірськолижного комплексу
«Буковель», яким щорічно залучаються інвестиційні кошти в сумі 100-200
млн.грн.
Поряд з цим, вдалими реалізованими інвестиційними проектами за рахунок
приватного капіталу є Пансіонат «Карпатські зорі», спа-готель «Романтік»,
готельно-відпочинковий комплекс «Редісон».
Основними кроками в реалізації інвестиційних заходів Програми на
території ради є: будівництво в с. Поляниця сучасної школи з великим
спортивним залом та басейном, добудова загальноосвітньої школи в м. Яремче.
будівництво підвідного газопроводу до с. Микуличин із перспективою газифікації
всіх населених пунктів та інші.
З метою залучення інвестиційних ресурсів розроблено наступні
інвестиційні проекти:
- інвестиційний проект «Будівництво очисних споруд та каналізаційних
мереж продуктивністю 4000м.куб/добу в м. Яремче, загальна кошторисна вартість
інвестиційного проекту складає 27 472 тис.грн.
- інвестиційний проект ТзОВ «Дімекс» «Переобладнання котельні з
добудовою під виставково-торгівельний павільон», кошторисна вартість 9000,0
тис.грн.
- Інвестиційний проект «Реконструкція приміщення під діагностичний та
реабілітаційний центр». Вартість інвестиційного проекту – 8000,0тис.грн.
- «Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШI-III ст. №1» загальною
кошторисною вартістю – 12,879305 млн. грн.
Міськвиконкомом налагоджена співпраця вищими навчальними закладами
Івано-Франківської області щодо підготовки та розробки інвестиційних проектів,

зокрема інвестиційного проекту «Будівництво фунікулеру до полонини Щивка з
продовженням в майбутньому до ТК «Буковель».
Міськвиконкомом розроблено проект «Центр надання адміністративних
послуг зміна управлінської поведінки влади» на Всеукраїнський конкурс проектів
та програм розвитку місцевого самоврядування. За результатами конкурсу даний
проект став переможцем, що дасть змогу покращити рівень надання
адміністративних послуг. Відділом туризму і рекреації міськвиконкому
розроблено проект «Сталий розвиток громади через популяризацію туристичного
потенціалу та покращення благоустрою міста» та також подано на участь у
даному конкурсі.
З метою поліпшення інвестиційного іміджу регіону, нарощування обсягу
залучених інвестицій міськвиконкомом підготовлено та подано в управління з
упровадження
економічних
реформ,
євроінтеграцій
та
інвестицій
облдержадміністрації ряд інвестиційних проектів, службами міськвиконкому
оновлено
презентаційні матеріали та подано в управління економіки
облдержадміністрації та головне управління з питань туризму, євроінтеграції,
зовнішніх зв’язків та інвестицій облдержадміністрації. Потенціал міста був
представлений на інвестиційних ярмарках та виставках.

Торгівля та сфера послуг
З метою забезпечення стабільних умов розвитку внутрішнього ринку споживчих
товарів, сприяння товарному насиченню споживчого ринку міста, підтримки
вітчизняних товаровиробників, в т.ч. місцевих, та забезпечення стабільності цін
на соціально важливі продовольчі товари розпорядженням міського голови № 57р від 29.03.2013 року затверджені заходи щодо розвитку внутрішньої торгівлі на
території Яремчанської міської ради.
За січень-червень 2013 року оборот роздрібної торгівлі склав 229023,2
тис.грн., що складає 117,0% до відповідного періоду 2012 року. Обсяг
реалізованих послуг за січень- червень 2013 року склав 362542,1 тис.грн. що на
191% більше січня-червня 2012 року, враховуючи індекс інфляції 100,2%.
На території міської ради продовжують функціонують 349 об’єктів торгівлі
та ресторанного господарства ( в т.ч. шість відкрито в 1 півріччі 2013 року), 13 –
перукарень, 12 – об’єктів з надання стоматологічних послуг, 11 – з ремонту
транспортних засобів, 16- з будівництва та ремонту житла, 11 – з надання інших
побутових послуг, а також 7 кіосків, 5 аптек, чотири автозаправочні станції.
З метою запобігання торгівлі у невстановлених місцях створено робочу групу
з питань запобігання торгівлі у невстановлених місцях та вздовж доріг
державного та місцевого значення, затверджену розпорядженням міського голови
№ 57-р від 29.03.2012 року За 1-ше півріччя 2013 року здійснено 31 рейд з метою
ліквідації стихійної торгівлі на прилеглих до ринків територіях та в інших
невстановлених місцях. В результаті до адміністративної відповідальності за ст..
159 КпАП України притягнуто 2 особи , за ст. 160 КпАП України – 8 осіб , за ст.
164 КпАП України – 3 особи. Матеріали для прийняття рішення направлені у
відповідні інстанції.

З метою удосконалення та розвитку торгівлі в регіоні,міськвиконкомом
постійно організовуються семінари за участю місцевих органів виконавчої влади,
місцевих та обласних контролюючих служб, суб’єктів господарювання регіону.

Населення трудові ресурси та соціальний захист
Середня чисельність населення згідно статистичних даних по регіону станом на
01.06.2013р. складає 22,7 тис. чол. Згідно з балансом трудових ресурсів у місті їх
чисельність залишається в межах 12,865 тис. чоловік. Протягом січня-червня 2013
року створено 539 нових робочих місць, що на 98 місць менше ніж за відповідний
період минулого року Протягом звітного періоду в Яремчанський міський центр
зайнятості з питання працевлаштування звернулося 725 чол. незайнятого
населення.
Протягом січня-червня 2013 року на обліку в центрі зайнятості перебувало
1110 чол. незайнятого населення, що на 221 чол. більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Рівень безробіття станом на 01.07.2013 року складає 3,49%.
Вивільнення працівників згідно п.1 ст. 40 проходило:
ДПІ в м.Яремчому – 1 особа;
Б/в «Карпати» - 3 особи;
ТзОВ «Зірка Буковелю» - 5 осіб;
Яремчанська ЗОШ № 1 1-111 ст. – 2 особи;
Яремчанська ЦМЛ – 1 особа;
ДНЗ «Ягідка» с.Микуличин – 1 особа;
Микуличинська ЗОШ 1-111 ст. – 1 особа;
За цей період спеціалістами служби зайнятості проведено 22 семінари з
роботодавцями, в яких взяли участь 314 керівників та спеціалістів кадрових
служб, а також 3 круглих столи з роботодавцями – 51 учасників 1 конференція з
роботодавцями – 23 учасники.
Протягом звітного періоду збільшилась кількість поступлених вакансій.
Так за 6 місяців 2012р. в центр зайнятості поступило 365 вакансій, а за
відповідний період 2013 р. - 508. Відповідно збільшилась кількість
працевлаштованих, а саме: за січень-червень 2012 р.- 351 осіб., за січень-червень
2013 р. – 549 осіб.
Протягом звітного періоду 23 безробітних отримали одноразову виплату
допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю на суму 236,8
тис.грн.
Для проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації з початку року було направлено 82 безробітних. Безробітні
проходили професійне навчання, в т.ч. шляхом стажування на підприємствах, в
організаціях та проходили навчання на курсах цільового призначення по
професіях: продавець продовольчих товарів, кухар, офіціант,бармен та ін., тобто
по професіях, які користуються попитом на ринку праці регіону. Всього протягом
звітного періоду навчалось 112 безробітних, закінчили професійне навчання 98
безробітних, з яких 96 працевлаштовані .

Поряд з працевлаштуванням на постійній основі в Яремчанському регіоні
використовуються і інші форми залучення незайнятих громадян, а саме на
громадські та інші роботи тимчасового характеру. За звітний період приймали
участь у таких роботах 83 чол. незайнятого населення.
В 1 півріччі 2013 року на обліку в Територіальному центрі соціального
обслуговування ( надання соціальних послуг ) м.Яремче знаходилось 296 осіб
похилого віку, які потребують соціальної допомоги – у містах 153 особи, у
сільській місцевості – 143 особи. Терцентром обслужено 243 потребуючих
громадян. З них соціальну допомогу вдома отримали 117 осіб, 126 громадян
обслужені наданням адресної натуральної та грошової допомоги. У сільській
місцевості обслужено 114 осіб, у міській 129 осіб.
Управлінням праці та соціального захисту населення за 1 півріччя
проведено:
- доплату до пенсії воїнам ОУН-УПА з місцевого бюджету в сумі 24900 грн;
- виплату одноразової допомоги на поховання в сумі 10400 грн;
- виплати допомоги інвалідам по зору в сумі 41662,18 грн.

Служба в справах дітей
Станом на 01.07.2013 року на первинному обліку служби у справах дітей
міськвиконкому перебуває 29 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування, з них 25 – під опікою та піклуванням, на повному державному
утриманні перебуває четверо дітей.
З метою захисту прав і законних інтересів дітей, органом опіки та
піклування та службою у справах дітей вживаються заходи по забезпеченню
захисту житлових та майнових прав дітей. Ведеться облік житла та майна дітей
під облікової категорії, на кожну дитину, яка перебуває на обліку, створено
житловий реєстр. На сьогоднішній день житлом на праві власності забезпечено
шестеро дітей та 20 дітей - з правом користування, 3 – не забезпечені житлом.
З метою сприяння розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, службою ведеться облік кандидатів в
усиновлювачі, потенційних батьків-вихователів, прийомних батьків, опікунів,
піклувальників. На обліку перебуває одна сім’я, яка бажає усиновити дітей, дві
сім’ї усиновили трьох дітей.
На виконання окремого доручення міського голови. з метою надання дітямсиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування всебічної допомоги,
службою у справах дітей проводиться робота стосовно закріплення за дітьми
даної категорії, що знаходиться під опікою, піклуванням, в сім’ях громадян,
навчаються в професійно-технічних та вищих навчальних закладах, шефів з числа
суб’єктів підприємницької діяльності, благодійних, релігійних. громадських
організацій, фондів, підприємств усіх форм власності.

Культура

Мережа закладів культури міста налічує 21 заклад, з них: бібліотеки – 12, клуби
– 8, Яремчанська ДШМ – 1. Чисельність працівників галузі складає 99 осіб. При
восьми установах культури працює 46 клубних формувань, в яких займається
близько 400 учасників, з них – 8 колективів носять звання «народний
аматорський.
За 1 півріччя 2013 року відділом культури МВК проведено 46 культурномасових заходів, в т.ч. по селах фольклорні свята з нагоди річниць заснування сіл
та селища, храмових свят, благодійних акцій та відпочинкових вечорів.
Робота бібліотек спрямована на удосконалення обслуговування
користувачів відповідно до їхніх уподобань та запитів, пошуку ефективних форм
популяризації літератури,що сприяє духовному розвитку особистості. Книжковий
фонд Яремчанської ЦБС становить 136085 примірників. За звітний період
передплачено періодичних видань на суму 2802 грн.

Освіта
В місті функціонує 18 навчальних закладів. З них: 9 загальноосвітніх ,
одна юнацько-спортивна школа, один міжшкільний навчально-виробничий
комбінат, один центр позашкільної роботи дітей та юнацтва, шість ДНЗ, три класи
(10,11,12) заочної форми навчання при Микуличинській ЗОШ 1-111 ст. У
загальноосвітніх навчальних закладах навчалось у 2012/2013 роках 2761 учень, в
2013/2014 навчальних роках – 2710 учнів. Показник середньої наповнюваності
класів становив у минулому навчальному році 19,4 одиниці, у 2013/2014 роках –
20,1.
У 2012-2013 навчальних роках закінчили 11-й клас і отримали атестат про
повну середню освіту 196 учнів денної форми (100%) та 16 учнів (94%) заочної
форми навчання. Атестати про повну загальну середню освіту з відзнакою
отримали 14 учнів (7%) 11-х класів, 9 з них нагороджені Золотою медаллю, 5 –
Срібною. 259 учнів дев”ятих класів закінчили основну школу і отримали
свідоцтва про базову загальну середню освіту, 13 (5%) з них – свідоцтва з
відзнакою. Можливість здобути у 2012-2013 н.р. повну загальну середню освіту
екстерном забезпечено трьом учням, за вечірньою (заочною) формою – 54 учням.
Подальше навчання у професійно-технічних закладах продовжує 102
особи, навчання у вищих навчальних закладах 1-11 рівня акредитації продовжує
147 осіб, влаштовано у спеціальні навчальні заклади 20 дітей та підлітків
шкільного віку яким необхідні особливі освітні потреби ( діти з фізичними та
розумовими вадами). Всього на території міста у 2013 навчальному році
обліковано 3116 дітей та підлітків шкільного віку.
Для підготовки навчальних закладів до нового навчального року виділено
кошти в сумі 421,2 тис.грн , з яких профінансовано 102,2 тис.грн та освоєно 88,2
тис.грн.

Лікарня
В 1 півріччі 2013 р. в Яремчанській ЦМЛ було проведено:
- поточний ремонт складського приміщення для зберігання овочів за власні
кошти на суму -2016 грн.
- ремонт автотранспорту ТО-1, ТО-2 за власні кошти на суму - 13534 грн.
- поточний ремонт бак лабораторії Яремчанської ЦМЛ за власні кошти на
суму – 15298грн.
- поточний ремонт клініко-діагностичної лабораторії Яремчанської ЦМЛ за
власні кошти на суму – 5000 грн.
- ремонт автотранспорту ТО-2 за власні кошти на суму - 7429 грн.
16 травня 2013 року пройшов акредитацію та приступив до роботи
бактеріологічний відділ клініко-діагностичної лабораторії. При цьому штатні
посади залишились на рівні 2012 року.
Відповідно до статті 26 Закону «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи Наказ міністерства охорони здоров’я України від
30.08.2010 року
№735 « Про затверджених примірних етапів
реформування первинного та вторинного
рівня надання медичної
допомоги», з метою реалізації загальнодержавної програми розвитку
первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини , враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з
питань
охорони
здоров”я, соціального захисту рішенням міської ради
заплановано створити у 2013 році Центр первинної медико-санітарної допомоги
по обслуговуванню населення Яремчанської міської ради - як юридичну
особу на базі поліклініки центральної міської лікарні.

Молодіжна політика і розвиток спорту
Фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу Яремчанського регіону
забезпечують 48 працівників, з яких 43 є штатними.
Фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем навчання, роботи та
проживання громадян проводить один спортивний клуб.
До сфери фізичної культури і спорту входять:
 9 загальноосвітніх шкіл;
 25 підприємств, установ та організацій.
Для занять фізичною культурою і спортом та надання жителям послуг
спортивно-оздоровчого спрямування в місті функціонують 53 спортивні споруди,
з яких:
- 1 стадіон;
- 37 площинних спортивних споруд, з яких 10 майданчиків зі штучним
покриттям та 2 футбольні поля;
- 5 спортивних залів;
- 1 плавальний басейн;
- 6 лижних трамплінів, з яких один - для фрістайлу;
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено
понад 4 818 осіб, що становить більше 24 відсотків від загальної кількості
мешканців міста.

У м. Яремче облаштовано (промарковано, позначено на картах, визначено
висоти та складність) 18 велосипедних маршрутів загальною протяжністю понад
300 кілометрів.
Облаштовано місце для активного відпочинку в м. Яремчі - канатну
переправу через річку Прут біля водоспаду Пробій.
В м.Яремче за літній період 2013 року проведено понад 30 спортивномасових заходів, а саме:
 спартакіада серед школярів які відпочивали у пришкільних таборах з
шести видів спорту,
 змагання з міні-футболу серед дорослих та дітей у червні, липні 2013
року,
 проведено спортивно — масаві заходи до дня молоді, та до Дня міста
Яремче з дисяти видів спорту участь вданих заходах взяли понад дві тисячі
чоловік,
 до Дня Незалежності України проведено 22-24 серпня відкритий
турнір з міні-футболу “Кубок Карпат” в с.Микуличині.
 24 серпня в смт.Ворохта проведено міжнародні спортивні змагання
“Кубок Карпат” із стрибків на лижах з трампліна які приурочені 50-річчю з дня
відкриття спортивної школи та Дня незалежності України.

Актуальним завданням соціальної сфери міста залишається зростання
доходів усіх верств населення, зниження рівня бідності, посилення соціальної
підтримки. Підвищення економічної активності в регіоні, створення сприятливого
середовища для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, 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.

Комісія по підготовці питання
на засідання міської ради

Пріоритетні завдання
керівництва Яремчанського міськвиконкому
щодо соціально-економічного розвитку території
у 2013 році
1. Відповідно до ст.18 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»,
розроблення плану зонування м.Яремче.
Рішенням міської ради від 27.12.2012 року № 264-15/2012 затверджено
програму розроблення (оновлення) містобудівної документації Яремчанської
міської ради на 2013-2017 роки. У зв’язку з відсутністю коштів роботи
перенесено на 2014 рік.
2. Встановлення меж Карпатського Національного природного парку з
м.Яремче та сільськими населеними пунктами.
Дане завдання не реалізоване в зв’язку з тим, що на даний час не завершена
передача земель з КНПП міській, селищній та сільським громадам та земель
з ДП «Делятинське лісове господарство» КНПП .
3. Завершення будівництва Яремчанської ЗОШ №2 ( 1000,0 тис.грн,. –
Державний бюджет, 344,0 тис.грн., - інші джерела) та продовження
будівництва Яремчанської ЗОШ №1. ( 4000,0 тис.грн., - державний
бюджет, 500,0 тис.грн., - місцевий бюджет).
Розпорядженням КМУ від 03.07.2013 року № 472-р передбачені кошти з
державного бюджету в сумі 5500 тис.грн. для завершення будівництва
Яремчанської ЗОШ № 2.
4. Будівництво очисних споруд в м.Яремче ( 5900,0 тис.грн., - Державний
бюджет).
Спільно з угорськими партнерами у м.Яремче планується реалізація
інвестиційного проекту, щодо глибокого біологічного очищення стічних вод
згідно розробленої проектно-кошторисної документації. Матеріали подані в
Міністерство екології та природніх ресурсів України.
5. Продовження будівництва підвідного газопроводу до смт. Ворохта (на
участках с.Микуличин – с.Татарів – 5000,0 тис.грн.,-Державний бюджет).
Підготовлено на ім’я Прем’єр міністра, Віце-прем’єр міністра та Міністра
фінансів України листи, щодо сприяння у виділенні коштів в сумі 3,0
млн.грн. на продовження будівництва підвідного газопроводу до
смт.Ворохта. Питання на розгляді.

Таблиця
Основні показники соціально-економічного розвитку міста Яремче на 2013 рік
2013 рік,
прогноз

Січеньчервень
2013
року

№
п/п

Показники

1

Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах - всього

тис.
грн.

1773,9

2176,5

425,2

672,0

грн.

78,5

96,3

18,9

29,9

тис.
грн.

442429,0

290000,0

55703,0

106750,0

грн.

19576,5

13242,0

2542,1

4874,4

%

187,2

103,4

-

-

-

780,0

918,7

924,1

42,1

35,0

41,9

42,2

148,6

106,8

99,6

-

132,7

-

-

-

-

1400,0

-

-

96,0

103,7

96,4

102,2

-

-530,0

-

-

-

-60000,0

-

66,7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на
1 особу
Обсяг інвестицій в основний капітал за рахунок всіх джерел
фінансування у фактичних цінах
Обсяг інвестицій в основний капітал у фактичних цінах у
розрахунку на 1 особу
Обсяг інвестицій в основний капітал у порівнянних цінах у
відсотках до попереднього року

тис.дол
. США
Обсяг прямих іноземних інвестицій
у фактичних цінах у
дол.
розрахунку на 1 особу
США
Обсяг прямих іноземних інвестицій у відсотках до попереднього
%
року
Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку тис.дол
року
. США
тис.
Обсяг експорту товарів, всього
дол.
США
Обсяг експорту товарів у відсотках до попереднього року
%
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
тис.грн
(сальдо) по всій сукупності підприємств, крім банків та бюджетних
.
установ, у фактичних цінах, всього
тис.
Сума збитків, збиткових підприємств, всього
грн.
Питома вага підприємств, які одержали збиток, у загальній
%
кількості підприємств
Обсяг прямих іноземних інвестицій, всього

2012
рік,
факт

I квартал
2013
року

Одини
-ця
виміру

-

-

15

Податковий борг за податковими зобов’язаннями платників
податків по обов’язкових платежах до зведеного бюджету

16

Середньорічна чисельність наявного населення

17

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
Темп росту середньомісячної заробітної плати одного штатного
працівника до попереднього року

18
19

Заборгованість із виплати заробітної плати, всього

тис.
грн.
тис.
осіб
грн.

920,6

579,7

На 01.03.
2883,6

3067,3

22,6

22,6

22,6

22,7

2573,0

2700,0

2537,0

2607,0

%

114,9

112,4

-

109,8

тис.грн
.

8,6

0,0

0,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,6

0,0

0,0

0,0

%

53,9

0,0

0,0

0,0

%
%
одиниц
ь
одиниц
ь

2,8

0,0
2,4/2,6

0,0
3,03

0,0
3,49

1463

1310

376

539

64

-

-

-

%

112,5

-

28,5

68,2

тис.грн
.

410972,8

487800,0

98691,1

229023,2

%

119,0

110,0

114,4

116,0

грн.
тис.грн
.
%

18180

21680,0

454,1

657,3

239398,9

328,0

292153,6

346440,4

-

105,0

-

-

в тому числі:
-на економічно активних підприємствах;
-на банкрутах;
-на економічно неактивних підприємствах

21

Темп зростання (зниження) заборгованості із виплати заробітної
плати у відсотках до початку звітного періоду
в т.ч. на економічно активних підприємствах
Рівень зареєстрованого безробіття

22

Фактично створено нових робочих місць, всього

20

в т.ч. за рахунок малого підприємництва
23

Фактично створено нових робочих місць (у відсотках до річного
завдання)

24

Обсяги обороту роздрібної торгівлі у діючих цінах

26

Темп зростання (зниження) обороту
роздрібної торгівлі (з
урахуванням товарообороту як юридичних, так і фізичних осіб)
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на 1 особу

27

Обсяги реалізованих послуг у діючих цінах

28

Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

25

тис.грн
.
тис.грн
.
тис.грн
.

