УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
сьоме скликання

Двадцять п’ята сесія

РІШЕННЯ
Від 22.11.2018 року

м.Яремче

№397-25/2018

Про роботу відділу
інвестиційної політики
Заслухавши та обговоривши довідку головного спеціаліста відділу
інвестиційної політики міськвиконкому Малахову О.М. та керуючись ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
міська рада вирішила:
1.

Довідку головного спеціаліста відділу інвестиційної політики
Малахової О.М. взяти до відома (додається).

2.

Роботу відділу інвестиційної політики міськвиконкому взяти до відома.

3. Відділу інвестиційної політики розробляти та сприяти реалізації міських
інвестиційних проектів і програм, забезпечувати виконання заходів,
визначених Стратегією розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на період до 2020 року
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Тараса Клим’юка.

Міський голова

Василь Онутчак

ДОВІДКА
про роботу відділу інвестиційної політики виконавчого комітету
Яремчанської міської ради за період з 1 квітня 2018 року до 1 листопада
2018 року
Відділ інвестиційної політики у своїй діяльності керується
Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради
України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її
виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.
Одними із основних напрямків роботи відділу є розробка інвестиційних
проектів та робота з програми міжнародної технічної допомоги. Зокрема,
відділом написано та успішно подані проекти на Конкурс ініціатив місцевих
карпатських громад, який фінансується в межах асигнувань, передбачених в
обласному бюджеті на реалізацію Регіональної програми з міжнародного і
транскордонного співробітництва, європейської інтеграції на 2018 – 2020
роки, а також в обласних бюджетах Закарпатської, Івано-Франківської,
Чернівецької областей та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним
українським законодавством:
1. «Яремче: безпечне місто – комфортне життя» з бюджетом 318 923, 00
грн. – проект із впровадження системи відеоспостереження в м.Яремче;
2. «Роздільний збір сміття в Яремче: чисте місто-чистий туризм» з
бюджетом 311 441,60 грн.
Відділ інвестиційної політики взаємодіє із структурними підрозділами
міської ради, установами та організаціями міста, виконавчими комітетами
селищної і сільських рад, об’єднаннями громадян і громадянами з питань, які
належать до компетенції відділу. Так, в результаті такої взаємодії, розроблені
та подані наступні проекти на IX обласний конкурс проектів та програм
розвитку місцевого самоврядування:
1. Татарів «Хороша зупинка – обличчя села Татарів» – 328 962,00грн.;
2. Микуличин «Кемпінг-парк: арт простір в Карпатах» – 342 100,00 грн;
3. Микуличин «Роздільний збір сміття: крок до чистого майбутнього» –
344 920,00 грн.
Розроблені та подані проекти на програму державного фонду регіонального
розвитку на 2019 рік такі проекти:
1. «Капітальний ремонт основного корпусу Яремчанської центральної
міської лікарні в м. Яремче Івано-Франківської області (в рамках
впровадження заходів з енергозбереження)» із загальним бюджетом 5 268 854
грн.
2. «Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) будівлі дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) “Гірський струмочок” Яремчанської міської
ради Івано-Франківської області» із загальним бюджетом 5 202 247 грн.
У звітний період відділом було здійснено ряд робочих поїздок для промоції
території та з метою запровадження кращих практик, що спрямовані на
соціально-економічний та культурно-туристичний розвиток міста.
Також проводилась активна робота по проекту міжнародної технічної
допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), яка
спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження

ефективного демократичного управління та прискорення економічного
розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері
демократизації врядування та місцевого економічного розвитку.
По проекту ПРОМІС здійснено наступні робочі поїздки:
1. Навчальна поїздка до Кривого Рогу з питань моніторингу впровадження
Стратегії розвитку міста. Поїздка була організована з метою ознайомлення
про інституційне, законодавче та організаційне забезпечення впровадження
Стратегії розвитку міста, формування системи показників ефективності
реалізації заходів.
2. В місто Ірпінь на міжнародний Форум практиків партиципації «Між
цінностями та процедурами: підтримка та трансформація громадського
бюджету», який організовано спільно Проектом ПРОМІС та Фундацією
ПАУСІ. На Форумі в режимі «відкритого простору» відбувалося широке
обговорення громадського бюджету та його впровадження.
3. У місто Львів на Регіональний український жіночий конгрес, на якому
розглядалися потенціали та переваги, які надає впровадження гендерно
чутливих підходів до розвитку міста.
На сьогоднішній день відділ інвестиційної політики розробляє
положення про Громадський бюджет для можливості презентувати його владі
та депутатському корпусу з метою його впровадження в місті.
На відділ було покладено роботу по продовженню реалізації проекту
«Забезпечення принципів відкритості та прозорості – запорука налагодження
діалогу між владою та громадськістю». Відділом поданий звіт про виконану
роботу та продовжено співпрацю.
Працівники відділу стабільно відвідують семінари в Івано-Франкіському
обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників
органів місцевого самоврядування, з метою постійного розвитку та
вдосконалення своїх знань, зокрема:
1.
«Вимоги до оформлення, написання та порядок подання проектів з
метою залучення міжнародної технічної допомоги»
2.
«Складання кошторисів проектів з використання електронних
таблиць»
3.
«Ділова українська мова у сфері державного управління: державна
мовна політика, норми літературної мови і мовний етикет»
4. «Актуальні питання реалізації інноваційної політики в області».
Працівники відділу інвестиційної політики взяли участь в семінарі
«Залучення прямих іноземних інвестицій. Підготовка, написання та реалізація
місцевих інвестиційних проектів», який проведено Управлінням міжнародного
співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації
спільно з ІФ РВ ВАОМС «Асоціація міст України».
Також на відділ було покладена робота щодо співпраці з Північною
екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) із залучення кредиту для
фінансування інвестиційного проекту «Підвищення енергоефективності
вуличного освітлення міста Яремче». На сьогодні спільно з фінансовим
управлінням виконкому Яремчанської міської ради та керівництвом міської
ради було вирішено, що доцільніше подати рішення про залучення кредиту

НЕФКО на наступний рік, адже в цьому році не передбачено кошти на
співфінансування проекту.
У звітний період відділом інвестиційної політики було проведено ряд
робочих зустрічей з представниками бізнесу, представниками ГО «Асоціації
готельєрів та власників садиб Яремчанщини» та місцевими активістами. Дані
зустрічі проведені з метою детального вивчення проблем міста та пошуку
шляхів розв’язання їх, можливість розробки інвестиційних пропозицій для
покращення туристичної привабливості, інфраструктури та соціальноекономічного життя мешканців міста.
Працівники відділу взяли участь у робочій зустрічі стосовно німецькоукраїнського проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні»,
проведеною Карпатським національним природним парком, який є учасником
даного проекту. Головним завданням цього проекту є охорона та збереження
унікальних ландшафтів Європи із пралісами та високим рівнем
біорізноманіття. Один із напрямків – фінансова підтримка ініціатив місцевих
громад, що спрямовані на збалансований соціально-економічний розвиток,
який гармонійно пов'язаний із збереження довкілля та підтримує
природоохоронні дії. Дана зустріч була спрямована на обговорення та
можливість подати проекти в галузі охорони природи, сталого розвитку
рекреації та туризму, екологічної освіти та сталого використання природних
ресурсів в межах громад, на землях яких створений Карпатський національний
природний парк.
За ініціативи відділу була подана заявка на прийняття до Ініціативи
«Мери за економічне зростання», в центрі уваги якої є сталий місцевий
економічний розвиток.
Відділ інвестиційної політики веде постійний моніторинг доступних
джерел залучення грантів та коштів міжнародної технічної допомоги.
Головний спеціаліст
відділу інвестиційної політики

Ольга Малахова

