УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 01.11.2018 року

м.Яремче

№ 224 -р

Про розроблення проекту Програми
економічного та соціального
розвитку м.Яремче на 2019 рік
З метою організації розроблення проекту Програми економічного та
соціального розвитку м. Яремче на 2019 рік та основних напрямів розвитку на
2019 - 2020 роки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного і соціального розвитку та складання проекту
державного бюджету», на виконання листа заступника голови ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 22.10.2017 року № 1063/0/218/01-136 про підготовку проекту Програми соціально-економічного та
культурного розвитку області на 2019 рік з метою якісного і своєчасного
надання інформації до облдержадміністрації:
1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Програми економічного та
соціального розвитку міста Яремче на 2019 рік, та затвердити її склад
згідно з додатком.
2. Робочій групі підготувати погоджені переліки основних показників та
пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку м. Яремче на
2019рік, подати інформацію згідно наданих додатків з пояснювальними
записками до профільних управлінь Івано-Франківської ОДА та у відділ
економічного розвитку міськвиконкому (після погодження з ОДА) до 5
листопада 2018 року.
3.

Керівникам відділів
та управлінь міськвиконкому, структурним
підрозділам міської ради, селищному та сільським головам опрацювати
прогнозні показники, завдання та заходи розвитку відповідної галузі
(сфери діяльності) на 2019 рік та надати до 1 грудня 2018 року відділу
економічного розвитку міськвиконкому підготовлені розділи проекту
Програми.

4. Відділу економічного розвитку міськвиконкому узагальнити інформацію
виконавчих органів міської ради щодо підготовки проекту Програми
економічного та соціального розвитку міста Яремче на 2019 рік та
винести її на розгляд міської ради.
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

Додаток до
розпорядження міського голови
від 01.11.2018 року № 224 -р

Склад робочої групи:
1. Тарас Клим’юк

- перший заступник міського голови,
голова робочої групи;
2. Володимир Губарчук - секретар міської ради , заступник голови
робочої групи;
3. Олександр Шимко
- керуючий справами міськвиконкому, заступник
голови робочої групи
4. Ольга Малецька
- в.о. начальника відділу економічного розвитку
міськвиконкому, секретар робочої групи
Члени робочої групи:
Андрій Андрухович
Анна Баб’як
Наталія Блага
Ганна Бойчук
Юрій Вередюк
Юрій Сіщук
Дмитро Холява
Роман Небелюк
Мирослав Палійчук
Оксана Кухарук
Іван Онутчак
Олександр Соколюк
Оксана Торованин
Марія Микитюк
Роман Слободян
Ольга Тимочко

- голова постійної комісії міської ради з питань
економіки, фінансів, бюджету, туризму
та інвестицій;
- начальник організаційного відділу міськвиконкому;
- головний спеціаліст відділу туризму та зовнішніх
зв’язків міськвиконкому;
- начальник фінансового управління міськвиконкому;
- начальник Яремчанського відділення
Надвірнянської оДПІ;
- начальник відділу містобудування, архітектури,
будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому;
- начальник міського комунального підприємства;
- начальник Яремчанського виробничого управління
водопровідно-каналізаційного господарства;
- начальник КП «Благоустрій»;
- начальник відділу культури міськвиконкому;
- начальник управління освіти міськвиконкому;
- головний лікар Яремчанської центральної міської
лікарні;
- начальник управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету
Яремчанської міської ради;
- начальник служби у справах дітей;
- начальник відділу молоді і спорту
міськвиконкому;
- начальник відділу земельних ресурсів
міськвиконкому;

Наталія ШемрайМакарук

Роман Горальчук
Микола Йосипчук
Василь Скірчук
Микола Поляк
Олег Дзем’юк
Роман Павлечко

- заступник начальника відділу містобудування,
архітектури, будівництва та житлово-комунального
господарства міськвиконкому - головний архітектор
м. Яремче;
- начальник філії «Яремчанський РЕМ»
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» ;
- Ворохтянський селищний голова;
- Микуличинський сільський голова;
- Поляницький сільський голова;
- Татарівський сільський голова;
- Яблуницький сільський голова

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

