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міська рада вирішила:
1. Затвердити Програму економічного та соціального розвитку міста Яремче
на 2019 рік, додається.
2. Виконавчим органам міської ради:
- відповідно до повноважень проводити роботу щодо вирішення соціальноекономічних проблем, що відповідають основним цілям та пріоритетним завданням
розвитку міста Яремче на 2019 рік;
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за звітним періодом, інформацію про виконання завдань Програми та про
реалізацію діючих у 2019 році міських цільових програм.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови Тараса Клим’юка.
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Програма економічного та соціального розвитку
м. Яремче на 2019 рік
Підстави для розробки Програми- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;
- Закон України «Про державне прогнозування та
розроблення програм економічного і соціального розвитку
України» від 23 березня 2000 року № 1602- III;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання державного бюджету»
від 26.04.2003р. № 621 та інші.
офіційному
веб-сайті
міста
Яремче
Оприлюднення підготовки на
проекту Програми
www.yaremche.org/news
Яремчанська міська рада
Замовник Програми
Головний розробник Програми Відділ економічного розвитку міськвиконкому
Відповідальні за виконання Виконавчі органи міської ради
програмних показників
Створення умов для збалансованого економічного розвитку
міста, підвищення його інвестиційної привабливості,
Мета Програми
поліпшення бізнес-клімату, забезпечення комфортних умов
проживання та сприяння всебічному розвитку громади
міста.
- створення якісного середовища життєдіяльності міста;
- удосконалення механізмів управління розвитком міста;
- підвищення рівня відкритості та прозорості діяльності
Завдання Програми
міської влади;
- ефективне використання бюджетних коштів, підвищення
фінансової спроможності міського бюджету;
- забезпечення добробуту громадян, соціальних гарантій та
соціального захисту, збереження робочих місць;
- формування режиму максимального сприяння бізнесу;
- створення сприятливого інвестиційного клімату;
- поглиблення міжрегіонального та міжнародного
співробітництва;
повноцінне
використання
культурно-історичного
потенціалу міста;
- модернізація та розбудова інженерних мереж міста,
реформування житлово-комунального господарства;
- розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та

Термін реалізації Програми

поліпшення транспортного забезпечення;
- забезпечення впровадження енергоефективних та
енергозберігаючих технологій в усіх галузях економіки,
комунального господарства та бюджетній сфері;
- забезпечення високої якості життя мешканців міста
шляхом підвищення ефективності та стабільності
соціального захисту, поліпшення якості та доступності
освіти, медичного обслуговування, створення умов для
здорового способу життя та реалізації творчого потенціалу
людини;
- підвищення рівня безпеки життєдіяльності населення.
2019 рік

Основні джерела фінансування - міський бюджет;
- державний бюджет;
заходів Програми
- власні кошти підприємств;
- інші джерела.
2019 рік – 32 529,036 тис.грн. з місцевого бюджету
Обсяг коштів міського
та 107 608,934 тис.грн. - інші джерела
бюджету
Система організації контролю Контроль за виконанням заходів Програми здійснюють:
- міська рада (щорічно);
за виконанням Програми
- виконавчий комітет міської ради;
- головні розпорядники бюджетних коштів (щомісячно);
- відповідальні виконавці (постійно).
Щоквартальний моніторинг виконання заходів Програми
здійснює відділ економічного розвитку міськвиконкому,
аналізуючи щоквартальні звіти відповідальних виконавців
– головних розпорядників коштів

Замовник програми

Керівник програми
(перший заступник міського голови,

куратор напрямку діяльності
визначеного замовника)

Малецька О.Л.
(П. І. Б.)

Клим’юк Т.В.
(П. І. Б.)

___________
(Підпис)

___________
(Підпис)

Вступ
Програму економічного та соціального розвитку міста Яремче на 2019 рік (далі –
Програма) розроблений відповідно до Закону України від 23.03.2000 року № 1602-ІІІ «Про
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України
від 26.04.2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку та складання проекту державного бюджету», Стратегії соціальноекономічного та культурного розвитку міста Яремче на період до 2020 року та розпорядження
міського голови від 01.11.2018 року № 224-р «Про розроблення проекту Програми економічного
та соціального розвитку міста Яремче на 2019 рік».
Програма розроблена з метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку міста у
2019 році, що вимагає від виконавчого комітету визначення конкретних пріоритетів у соціальній
та економічній сферах та спрямована на забезпечення сталого розвитку економіки, підвищення
рівня життя і добробуту мешканців міста Яремче. В основу Програми покладені ключові завдання
та заходи комплексних і галузевих загальнодержавних та міських цільових програм.
Підготовка проекту Програми здійснювалась відділом економічного розвитку
міськвиконкому спільно з іншими структурними підрозділами міської ради з урахуванням
пропозицій міського голови, депутатського корпусу міської ради, представників громадськості,
підприємств, організацій та установ усіх форм власності.
На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку міста Яремче у 2018 році
та наявних проблем в Програмі визначені пріоритети соціально-економічного розвитку у 2019
році. Одночасно встановлені цілі і завдання, розроблені конкретні заходи щодо реалізації
зазначених завдань, які дозволять забезпечити сталий розвиток економіки міста, покращити стан
об’єктів інфраструктури, підвищити інвестиційну привабливість і створити умови для підвищення
рівня конкурентних переваг та потенціалу міста та на цій основі досягти належних стандартів
життя та доступності якісних послуг для населення.
Цілі та пріоритетні завдання, визначені Програмою, будуть реалізовані шляхом тісної
співпраці місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців,
громадських організацій та мешканців міста. Програма є основою для формування та
раціонального використання фінансових ресурсів відповідно до визначених цілей і завдань
економічного і соціального розвитку міста.
Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету міста,
субвенцій з державного бюджету, коштів державного фонду регіонального розвитку, коштів,
залучених у рамках міжнародних проектів та грантів, власних коштів суб’єктів господарювання.
Складовими частинами Програми економічного та соціального розвитку міста Яремче на
2019 рік є міські галузеві цільові програми, в яких визначені та деталізовані завдання, спрямовані
на вирішення нагальних проблем розвитку окремих сфер життєдіяльності міста.

1. ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК
МІСТА ЯРЕМЧЕ У 2018 РОЦІ
Промисловими підприємствами міста за 2018 рік, які включені в основне коло
звітуючих підприємств (ВУВКГ, ПЗТЕ, ДП «Ворохта ЛГ», ПВКФ «Оксамит», ТзОВ
«Віта Констракшн», КП «Благоустрій», КП «Поляницякомунсервіс», КП «Добробут
М», ТзОВ «Скорзонера»), реалізовано промислової продукції на суму – 479244,6
тис.грн., що у розрахунку на одну особу складає 20692,8 грн.
Зменшення обсягу реалізації промислової продукції у 2018 році відбулося з
причини припинення (з квітня 2018 року) діяльності з виробництва асфальтобетону
ТзОВ «Скорзонера».
По інших промислових підприємствах зменшення реалізації промислової
продукції не спостерігається.

Обсяг реалізованої промислової продукції, тис.грн.
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Бюджетно-фінансова політика
Доходи. Порівняно із 2017 роком доходи загального фонду місцевого бюджету
зросли на 17,2 %, або на 16 264,8 тис.грн., з них: за рахунок податку на доходи
фізичних осіб на 8 384,8 тис.грн.; акцизного податку на 962,4 тис.грн., податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 3 731,6 тис.грн., єдиного
податку на 2 298,9 тис.грн., росту заробітної плати на 57,6 відсотків та показників
соціально – економічного розвитку міста.
В 2018 році до загального фонду бюджету м. Яремче надійшло власних
доходів в сумі 110 634,9 тис.грн., що становить 84,8 % до затвердженого плану на
рік з урахуванням змін, або (- 19 885,4 тис.грн. ), в тому числі:
- податкові надходження – 107 994,0 тис.грн., або 84,1 % до уточненного плану;
- неподаткові надходження – 2 636,0 тис.грн., що відповідно становить 129,2 %.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 9 970,0 тис.грн., що становить
135,1 % уточнених планових показників.

Аналіз надходжень до загального фонду зведеного бюджету м. Яремче
Показники
Разом надходження, в т. ч.:
Міжбюджетні
трансферти
(дотації,
субвенції…)
Власних доходів – всього, з них:
Податок на доходи фізичних осіб
Акцизний податок
Єдиний податок
Плата за землю
Туристичний збір
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
Транспортний податок
Збір за місця для паркування транспортних
засобів
Інші надходження

2017 рік

2015 рік,
тис. грн.

2016 рік,
тис. грн.

2017 рік,
тис. грн.

2018 рік,
тис. грн.

160 209,0

214 986,5

262 715,5

295 260,1

113 511,0
46 698,0
16 676,5
8 179,5
7 824,8
8 547,5
1 276,0

144 458,3
70 528,2
24 121,5
14 188,1
9 013,6
15 747,4
1 851,5

168 345,4
94 370,1
37 244,8
15 768,4
10 925,3
18 801,6
2 464,4

184 625,2
110 634,9
45 629,6
16 730,8
13 224,2
17 746,5
2 973,9

1 881,6
175,0

2 369,9
112,5

4 466,1
47,9

8 197,7
35,4

77,8
3 045,9

126,3
4 525,3

228,2
5 868,6

61,6
2 075,5

2018 рік

Видатки.
Протягом 2018 року з загального фонду бюджету міста проведено
видатків з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 290 502,5 тис.грн., що
становить 98,3 відсотки до планових показників затверджених розписом на 2018 рік
(295 686,9 тис.грн.) та 96,1 відсотків до кошторисних призначень із врахуванням

змін (план з урахуванням змін 302 192,4 тис. грн.), з яких видатки на поточні
трансферти органам державного управління інших рівнів склали 9640,3 тис.грн.
Найбільшу питому вагу у видатках без врахування міжбюджетних трансфертів
(280 862,2 тис.грн.) займають:
- видатки на оплату праці та нарахування на заробітну плату – 142 707,8 тис.грн.,
або 50,8 відсотки;
- соціальне забезпечення - 98 777,5 тис.грн., або 35,2 відсотки;
- використання товарів і послуг - 49 037,2 тис.грн., або 19,4 відсотки;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7 565,5 тис.грн., що складає 90,6
відсотків до фактичних видатків 2017 року та 76,2 відсотки до кошторисних
призначень із врахуванням змін за рахунок наявної кредиторської заборгованості
станом на 01.01.2019 року в сумі 1 552,0 тис.грн.;
- поточні трансферти підприємствам – 18 744,0 тис.грн.;
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 277,0 тис.грн.
По галузі « Освіта» видатки загального фонду склали 86 200,1 тис. грн. при
першочерговому плані 73 845,5 тис.грн., або 116,7 відсотків та уточнених
кошторисних призначеннях – 90 941,1 тис.грн., або 94,8 відсотків.
За рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів видатки
складають – 46 146,0 тис.грн., або 53,5 відсотки, з яких:
- освітньої субвенції з державного бюджету – 44 113,9 тис.грн.;
- залишків освітньої субвенції станом на 01.01.2018 – 620,1 тис.грн.;
- за рахунок додаткової дотації з обласного бюджету - 484,2 тис.грн.;
- додаткової субвенції з обласного бюджету за рахунок освітньої субвенції –
300,0 тис.грн.;
- субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку станом на 01.01.2018року
- 129,9 тис.грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» - 263,1 тис.грн.;
- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної
підтримки особам із особливими освітніми потребами - 234,8 тис.грн.
За рахунок коштів міського бюджету на утримання установ освіти спрямовано
– 40 054,1 тис.грн., або 46,5 відсотків. Заборгованість по заробітній платі станом на
01.01.2019 року відсутня.
На фінансування установ охорони здоров’я використано кошти в сумі 29636,7
тис.грн., при першочерговому плані – 26 683,1 тис.грн. та уточненому плані –
31627,0 тис.грн. Проти 2017 року видатки на охорону здоров’я зросли на 6,2
відсотки.
За рахунок коштів державного бюджету проведено видатків на суму 27586,3
тис.грн., або 93,1 відсотки, з яких:
- медичної субвенції з державного бюджету – 26 645,0 тис.грн.;
- субвенції з обласного бюджету за рахунок медичної субвенції – 350,0 тис.грн.;
- за рахунок залишків медичної субвенції станом на 01.01.2018 року – 385,3 тис.грн.;

- субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань - 206,0 тис.грн.;
За рахунок коштів місцевих бюджетів використано 2056,7 тис.грн., або 6,9 %.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року складає 255,6 тис.грн.
за енергоносії. Заробітна плата працівникам закладів та підприємств охорони
здоров’я виплачена в повному обсязі.

Динаміка видатків, тис.грн. (%)
Освіта
з місцевого бюджету
з державного та обласного бюджетів

30519,7
(45,3%)

40054,1
(46,5%)

13482,7
(29,8%)
31810,7
(70,2%)

36868,3
(54,7%)

2016

2017

46146,0
(53,5%)

2018

На соціальний захист та соціальне забезпечення використано кошти в сумі
100 860,6 тис.грн., при уточненому плані – 105708,3 тис. грн., в тому числі по КЕКВ
2700 «Соціальне забезпечення» - 98 449,2 тис.грн. при уточненому плані –
102817,1тис.грн., з них за рахунок субвенцій із державного 96 442,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по соціальних виплатах за рахунок коштів державного
бюджету складає 1973,6 тис.грн, в т.ч. просрочена – 2,1 тис. грн., яка утворилася за
рахунок недофінансування з державного бюджету.
За рахунок місцевого бюджету спрямовано 4405,8 тис.грн, при уточнених
кошторисних призначеннях 6771,8 тис.грн, або 65,1 відсотки, з них за рахунок
субвенцій з обласного бюджету 87,3 тис.грн.
На житлово-комунальне господарство видатки склали 14 700,7 тис. грн., або
5,2 відсотки загальних видатків бюджету, при плані 12 678,8 тис.грн. та уточненому
плані – 15 446,0 тис.грн.
Фактичні видатки по галузі «Житлово – комунальне господарство» у 2018 році
зросли всього на 2,5 відсотки за рахунок економного використання коштів та
впровадження енергозберігаючих заходів.
По установах культури видатки склали 7 557,3 тис.грн., з яких 300,0 тис.грн.
за рахунок субвенції обласного бюджету, при першочерговому плані – 8851,5 тис.
грн. та уточненому плані – 9672,3 тис.грн., що складає 2,7 відсотка загальних
видатків міського бюджету без міжбюджетних трансфертів та 10,4% власних
доходів загального фонду.

Видатки спеціального фонду бюджету м. Яремче у 2018 році становлять
25022,7 тис.грн. при уточненому плані 32 027,4 тис.грн., з яких :
- поточні видатки – 2 630,6 тис.гривень, або 10,5 відсотків;
- капітальні видатки – 22 392,0 тис.гривень, або 89,5 відсотків.
Проти 2017 року видатки зросли на 17,2 відсотки.
На 2019 рік в міському бюджеті заплановано кошти в сумі 1 118,2 тис.грн. на
соціально-економічний розвиток регіону, з яких:
500,0 тис.грн., як субвенцію обласному бюджету на співфінансування
проекту «Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ І – ІІІ ступеня № 1;
611,1 тис.грн. на реконструкцію мережі дощової каналізації поверхневого
стоку по вул. С. Бандери в м. Яремче;
7,1 тис.грн. на виготовлення проектно – кошторисної документації
«Реконструкція клубу під культурно – просвітницький центр по вул. Свободи, 85а в
місті Яремче Івано – Франківської області».
З початку 2019 року до місцевих бюджетів Яремчанської ДПІ
Надвірнянського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області надійшло
1192,0 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
У порівнянні з 2018 роком цей показник зріс на 410 тис.грн. або 52,4 відсотка.
Юридичні особи сплатили 1012,0 тис.грн. податку на нерухоме майно, що на
350 тис.грн. перевищує надходження минулого 2018 року. В свою чергу фізичні
особи перерахували до місцевих скарбниць 180 тис.грн., що на 60 тис.грн. більше
минулорічних даних.
Податок на доходи з фізичних осіб традиційно залишається найвагомішим
джерелом наповнення дохідної частини місцевих бюджетів Яремчанської міської
ради. У загальній сумі надходжень питома вага ПДФО складає понад 65 відсотків.
За січень 2019 року надходження податку на доходи фізичних осіб склали майже 7
млн.грн. з них до місцевих скарбниць надійшло 5,2 млн.гривень, до
державної 1,8 млн. грн. Порівняно з січнем 2018 року забезпечено приріст ПДФО
до місцевих бюджетів на 33,7відсотки, або на 1,3 млн. грн., до державного на
0,5 млн. грн. або 36,6 відсотка.
Туризм
Основним пріоритетним напрямком економіки регіону є туристичнорекреаційна галузь. З кожним роком підвищується рівень надання послуг з
проживання та розширюється спектр супутніх послуг.
Експертами проекту ПРОМІС розроблено та презентовано проект
маркетингової стратегії Яремчанщини, який затверджено рішенням Яремчанської
міської ради від 20.12.2018 року № 414-26/2018 «Про затвердження Маркетингової
стратегії Яремчанщини». Окрім того, сформовано технічне завдання на створення
туристичного бренду Яремчанщини та оголошено конкурс на розробку бренду.
Сьогодні йде активна робота з розробки бренду Яремчанщини.

На території Яремчанської міської ради функціонує 108 готелів та 604 садиби
на 14 235 місць. Упродовж року Яремчанську курортну зону відвідує понад 1,3 млн.
одноденних відвідувачів та екскурсантів.
Під час проведення XV «Гуцульського фестивалю» протягом фестивального
тижня всі населені пункти міської ради відвідали близько 60 тис.осіб., з них
запрошених та учасників (колективів) в кількості 1250 осіб.
Протягом 2018 року надходження туристичного збору до місцевих бюджетів
Яремчанської міської ради склали 2 973,9 тис.грн., що на 509,5 тис.грн, або на 20,7%
більше проти надходжень за аналогічний період минулого року.
За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про
позитивну динаміку туристичної привабливості Яремчанщини.

Туристичний збір, тис.грн.
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Цього року 38 садиб Яремчанщини отримали лайт-бокси та сертифікати про
проходження добровільної категоризації, яка відбулась у рамках проекту ЄС «ІваноФранківська область – край для туризму».
На програму розвитку туризму на території Яремчанської міської ради у
2018 році з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 387,9 тис.грн.
Розвиток середнього та малого підприємництва
Важливим елементом економічного та соціального розвитку є сектор малого
підприємництва, який забезпечує насичення ринку споживчими товарами та
послугами, надає додаткові робочі місця.
Станом на 01.01.2019 року на податковому обліку перебувало 479 юридичних
осіб та 1304 фізичних осіб-підприємців (основних платників).

* - за даними фіскальної служби
** - за даними органів статистики

Впродовж 2018 року виконавчими органами міської ради проводилась
системна робота, спрямована на реалізацію заходів Програми розвитку малого і
середнього підприємництва на території Яремчанської міської ради на 2015 –
2018 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.01.2015 року № 532-30/2015.
22 листопада 2018 року сесією міської ради затверджено «Програму
посилення конкурентоспроможності МСП Яремчанського регіону на 2019-2022
роки», яка спрямована на створення сприятливих умов для ведення бізнесу,
підвищення ролі та внеску малого та середнього підприємництва в економічний і
соціальний розвиток міста, враховуючи принципи та підходи щодо європейського
досвіду формування та реалізації програми підтримки малого та середнього
підприємництва.
Реалізація Програми буде сприяти поступовому збільшенню питомої ваги
кількості зайнятих у малому та середньому бізнесі в загальному обсязі
працездатного населення міста, збільшенню обсягів реалізації продукції (послуг) та
відповідно збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів.
Частка зайнятих в малому та середньому підприємництві в середньому
становить 41-45% від загальної кількості, отже, МСП має важливе соціальне
значення з точки зору забезпечення зайнятості. Частка надходжень до місцевих
бюджетів від суб’єктів малого і середнього підприємництва складає 34-49%, що
також свідчить про вагому роль МСП.
На території міської ради діяло 120 економічно активних підприємств –
суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб). Частка середніх
підприємств становила 5% їх загальної кількості, малих – 95%, з них
мікропідприємств – 80%.
Протягом 9 місяців 2018 року підприємствами та організаціями міста за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 178,9 млн.грн. капітальних інвестицій.
Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала 3,2%.

У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по місту
склав 7918,0 грн., що відповідає 3 місцю серед міст обласного значення та районів
області.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 жовтня 2018 року становив 9,8
млн.дол.США (1,1% загальнообласного показника), що на 2,7% менше обсягів
інвестицій на початок 2018 року (за рахунок курсової різниці). У розрахунку на одну
особу населення обсяг прямих іноземних інвестицій склав 459,7 долара. За цим
показником місто посіло 5 місце серед районів та міст обласного значення.
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міста у
січні-жовтні 2018 року склали 1560,5 тис.дол.США, імпорту товарів – 610,6
тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року обсяги експорту та
імпорту збільшилися відповідно на 39,3% та 22,3%. Позитивне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами становило 949,9 тис.дол.США.
Товарна структура експорту свідчить про чітку спеціалізацію МСП на
експорті деревини і виробів з деревини, стабільні і регулярні обсяги – про наявність
ринку збуту. В той же час такий характер експорту сигналізує про потенціал і
доцільність розвитку товарної диверсифікації.
Партнерами у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти з 17 країн світу
(Угорщина, Ліван, Німеччина, Республіка Молдова, Туреччина, Румунія, Польща та
ін.). За межі країни відвантажували деревину та вироби з деревини.
Вагомі обсяги імпортних надходжень отримано з Австрії, Німеччини, Італії,
Франції. У структурі імпорту найбільші обсяги припадали на механічні та
електричні машини, засоби наземного транспорту, крім залізничного.
Інвестиційна політика
Впродовж 2018 року проводилась системна робота, спрямована на створення
умов для залучення інвестицій в економіку та соціальну сферу міста Яремче,
забезпечення позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу міста,
встановлення контактів з потенційними інвесторами, представниками зовнішніх
джерел фінансування; активізацію співпраці із міжнародними громадськими і
фінансовими організаціями, установами.
Завдяки добре налагодженій співпраці влади міста, Яремчанської центральної
міської лікарні та Турецької агенції зі співробітництва та координації (ТІКА), яка
реалізує в Україні ряд проектів, що стосуються підтримки соціальних установ лікарень, шкіл, дитячих будинків на Яремчанщині проведено капітальний ремонт
інфекційного відділення лікарні та придбано нове сучасне медичне обладнання. На
сьогоднішній день подано на конкурс в Турецьку агенцію зі співробітництва та
координації (ТІКА) проект по ремонту спортивного залу в Микуличинській ЗОШ.
Зокрема, відділом інвестиційної політики 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. Даний проект в
переліку проектів-переможців Конкурсу і резервного списку посів 13 місце.
2. «Роздільний збір сміття в Яремче: чисте місто-чистий туризм» з бюджетом
311 441,60 грн. Даний проект в переліку проектів-переможців Конкурсу і резервного
списку посів 16 місце.
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» – 328 962,00 грн. ;
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.
За підсумками обласного конкурсу розвитку місцевого самоврядування
переможцями стали наступні проекти:
1. Проект «Кемпінг-парк: арт простір в Карпатах». Микуличанська сільська
рада Яремчанської міської ради. Для реалізації проекту необхідно 342 100 грн., з
яких 300 000 грн. – кошти обласного конкурсу, 42 100 грн – кошти Микуличинської
сільської ради;
2. Проект «Хороша зупинка – обличчя села Татарів». Татарівська сільська рада
Яремчанської міської ради. Для реалізації проекту необхідно 328 962 грн., з яких
290 000 грн. – кошти обласного конкурсу, 38 962 грн – кошти Татарівської сільської
ради.
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.
3. «Придбання нового обладнання (музичних інструментів) у Яремчанську
школу мистецтв відділу культури Яремчанської міської ради ІваноФранківської
області» із загальним бюджетом 1 339 948 грн.
У звітний період відділом було здійснено ряд робочих поїздок для промоції
території та з метою запровадження кращих практик, що спрямовані на соціальноекономічний 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.
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 подання проектів 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.
Регуляторна політика
У 2018 році розробка проектів регуляторних актів виконавчими органами
міської ради здійснювалась згідно плану діяльності з підготовки виконавчим
комітетом Яремчанської міської ради проектів регуляторних актів на 2018 рік,
затвердженого розпорядження міського голови від 23.11.2017 року № 236-р, а також
доповненнями до плану від 11.05.2018 року № 98-р та 06.06.2018 року № 118-р.
З метою перегляду регуляторних актів щодо відповідності їх положень
принципам державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про
прискорений перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та посадовими
особами місцевого самоврядування» розпорядженням міського голови від
31.10.2018 року № 221-р «Про створення робочої комісії з питань прискореного
перегляду регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування»
створено робочу комісію, яка працювала над переглядом регуляторних актів
прийнятих в період 2002-2017 рр. Робочою комісією здійснено аналіз кожного
регуляторного акта та підготовлено висновки щодо відповідності цих регуляторних
актів принципам державної політики. За результатами роботи комісією сформовано
три переліки регуляторних актів відповідно до вищезгаданого закону: 17регуляторних актів, що відповідають принципам державної регуляторної політики
(перелік №1); 5-регуляторних актів, не відповідають принципам державної
регуляторної політики та потребують внесення до них змін (перелік №2). У
третьому переліку визначено шість регуляторних актів, які не відповідають

принципам державної регуляторної політики та потребують визнання їх такими, що
втратили чинність, або скасування.
Станом на 01.02.2019 року реєстр регуляторних актів відділів і управлінь
виконавчого комітету Яремчанської міської ради складає 22 нормативно-правових
акти.
Протягом 2018 року у повному обсязі забезпечено дотримання процедури
прийняття і відстеження результативності поточних регуляторних актів. На
виконання вимог Податкового кодексу України міською радою прийнято:
- рішення міської ради від 20.06.2018р. № 354-22/2018 «Про встановлення ставок та
пільг із сплати земельного податку на території м. Яремче»;
- рішення міської ради від 20.06.2018р. № 355-22/2018 «Про затвердження в новій
редакції Положення про порядок обчислення і сплати збору за місця паркування
транспортних засобів»;
- рішення міської ради від 20.06.2018р. №356-22/2018 «Про встановлення ставок та
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на
території міста Яремче».
Відповідно до затвердженого плану - графіку здійснення заходів з відстеження
результативності регуляторних актів протягом 2018 року проведено чотири базових,
одне повторне та дев’ять періодичних відстежень результативності регуляторних
актів, які оприлюднено в регіональному часописі «Яремчанський вісник» і
офіційному веб-сайті міської ради в розділі «Регуляторна політика».
Для забезпечення відкритості регуляторного процесу розпорядженням
міського голови від 10.12.2018 року № 251-р затверджено План діяльності
виконавчого комітету міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на
2019 рік, який оприлюднено в регіональному часописі «Яремчанський вісник» та
на сайті міської ради.
Адміністраторами центру надання адміністративних послуг м.Яремче
адміністративні послуги надаються з урахуванням найбільш запитуваних послуг
населення, згідно затвердженого переліку адміністративних послуг, які повинні
надаватися виключно через адміністраторів ЦНАП.
За 2018 рік адміністраторами центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Яремчанської міської ради зареєстровано 8659 заяв на
видачу адміністративних послуг (в тому числі електронною поштою з початку року
– 1619, а в грудні місяці – 215 заяв), що на 1645 послуг більше відповідного періоду
минулого року та надано 5456 консультацій. Видано 8737 документів, в тому числі
239 відмов.
Споживчий ринок
Станом на 01.01.2019 року в регіоні функціонує: 139 об’єктів торгівлі, 8
ринків, 19 аптек, п’ять автозаправочних станцій, 21 будівельних( господарських)
магазинів.
На території Яремчанської міської ради функціонує 6 кіосків з продажу хліба
та хлібобулочних виробів БХП «Брошнівська хлібопекарня».

На території Яремчанської міської ради функціонує 8 стаціонарних ринків з
продажу непродовольчої (сувенірної) та продовольчої продукції.
До послуг місцевих жителів та гостей міста: 113 закладів громадського
харчування, 9 перукарень-салонів, 3 тренажерні зали, 3 заклади по ремонту взуття, 3
фірми з надання фото послуг, 1 заклад з порізки скла, 2 заклади з ремонту
електроприладів, 3 заклади шиномонтажу, 3 автомийки, 180 сезонних прокатів вело
- та гірськолижного спорядження.
У січні-вересні 2018 року роздрібний товарооборот підприємств (юридичних
осіб) міста, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 224,6
млн.грн., що у порівняних цінах на 6,8% більше обсягу відповідного періоду 2017
року. Роздрібний товарооборот у розрахунку на одного жителя міської ради склав
9683 грн.
Акциз з роздрібної торгівлі поповнив місцеві бюджети Яремчанщини
майже на 1мільйон гривень. За січень 2019 року платники податків Яремчанської
міської ради Надвірнянського управління ГУ ДФС в Івано-Франківській області
сплатили до місцевих бюджетів 998 тис.грн. акцизного податку з роздрібної
торгівлі, що на 265 тис.грн., або на 136,2% більше січня 2018 року.
Платники акцизного податку з роздрібної торгівлі алкоголем та пивом,
тютюном та тютюновими виробами, а також паливом сплачують його до місцевих
бюджетів територіальних громад, де розміщені пункти продажу підакцизних
товарів. Податковим кодексом визначено ставку цього податку у розмірі 5%.
Соціальний захист населення
Станом на 01.01.2019 рок у на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради перебували і
отримували державну соціальну допомогу 2875 одержувачів. За звітний період
призначено субсидії 1379 особам на суму 15 027,4 тис.грн. (на житлово-комунальні
послуги та тверде паливо). Заборгованості по соціальних виплатах немає.
На початок поточного року 51 мешканець Яремчанського регіону, в тому
числі 10 дітей мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
користувались пільгами та отримували грошові компенсації відповідно до Закону
України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи». З нагоди відзначення 32-ї річниці катастрофи на
Чорнобильській АЕС виплачено одноразову грошову допомогу 41 особі на суму
34,8 тис.грн.
Згідно заходів даної програми станом на 01.01.2019 року проведено виплату
надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 12 чол. на суму 52,0 тис.грн; надано пільг
за рахунок коштів місцевого бюджету окремим категоріям населення, а саме: ОУНУПА, реабілітованим, особам з інвалідністю по зору, особам з інвалідністю в сім’ях,

де проживає 2 і більше осіб з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства 64
особам на суму 193,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 року - 194 особам виплачено одноразових грошових
допомог на лікування та вирішення невідкладних соціально - побутових питань на
суму 300,1 тис.грн.; допомоги на поховання окремим категоріям громадян 2 особам
на суму 5,0 тис.грн., 15особам, яким виповнилося 90 років на суму 7,5 тис.грн.; до
Великодніх свят 45 особам на суму 15,0 тис.грн. для придбання продуктових
наборів; у зв’язку з пожежею 4 особам на суму 80,0 тис.грн.; до Дня людей похилого
віку 99 особам на суму 5,0 тис.грн. для придбання продуктових наборів; для
покращення житлових умов 1 особі на суму 90,3 тис.грн. Виплачено адресних
грошових допомог хворим з хронічною нирковою недостатністю та хворим на
гемофілію в сумі 210,0 тис.грн. - 9 особам.
З нагоди 29-ї річниці виведення військ з Афганістану учасникам бойових дій в
Афганістані виплачено одноразову грошову допомогу 52 особам на суму 52,0
тис.грн.
Згідно програми підтримки сімей загиблих (постраждалих) під час масових
акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань,що утворилися для захисту незалежності суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її проведення використано коштів в сумі
251,6 тис.грн.
Видано74 направлень особам з обмеженими фізичними можливостями для
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
На обліку для забезпечення санаторно-курортними путівками перебуває 32
осіб з інвалідністю, 25 ветеранів війни. Фактично забезпечено путівками 18 осіб.
Згідно єдиного державного автоматизованого реєстру в управлінні на обліку
перебуває 537 ветеранів війни, 491 ветеранів праці, 1357 дітей війни, 27 ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ, 10 реабілітованих громадян, 319
багатодітних сімей, а також 477 осіб з інвалідністю.
Станом на 01.01.2019 року, згідно статистичних даних заборгованості із
виплати заробітної плати на підприємствах державної та комунальної форм
власності міста немає.
Станом на 01.01.2019р. на обслуговуванні відділення надання соціальної
допомоги вдома - Територіального центру перебуває 111 одиноких громадян
похилого віку, 9 соціальних робітників в середньому обслуговують по 12 осіб,
надаючи їм послуги вдома.
Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення з питань
соціального захисту через регіональний часопис «Яремчанський вісник», під час
усних прийомів громадян та шляхом розміщення інформації на інформаційних
стендах в приміщенні управління, сайті міської ради, сторінці у соціальній мережі
facebook.

Доходи населення
Очікуваний розмір середньої заробітної плати штатних працівників в
м.Яремче у 2018 році складатиме 6837 грн., що у 1,8 разів перевищуватиме
встановлений розмір мінімальної заробітної плати (3249 грн.), у 3,7 рази
прожитковий мінімум на одну працездатну особу станом на 31.12.2018 року (1853
грн.) та на 18 % до 2017 року.
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників підприємств,
установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих
працівників 10 і більше осіб у ІІІ кварталі 2018 року склав 7770 грн., що становить
98,9% від середньообласного показника. Порівняно з ІІІ кварталом 2017 року
заробітна плата збільшилась на 33,2%. За розміром середньомісячної заробітної
плати штатних працівників у ІІІ кварталі 2018 року місто посіло 9 місце серед міст
обласного значення та районів області.
Середньомісячна заробітна плата у Яремчанському регіоні протягом 2014- 2018 рр.

Показник
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В той же час темпи зростання середньомісячної заробітної плати у Яремче є
нижчими, ніж загалом по області (118% проти 124%), так само і її рівень.
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Середньомісячна заробітна плата по м/р

Станом на 01.01.2019 року заборгованості із виплати заробітної плати на
підприємствах державної та комунальної форм власності міста немає.
Культура
На території міської ради функціонує 21 заклад культури, в тому числі: 12
бібліотек, 8 клубних установ та Яремчанська дитяча школа мистецтв.
На виконання рішення Яремчанської міської ради від 08.11.2016р. №1529/2016 «Про цільову Програму «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 роки»
відділом культури протягом 2018 року проведено 65 основних масових культурно мистецьких заходів, в т.ч. ХХV-ий Міжнародний гуцульський фестиваль. Окрім
того, колективи взяли участь у 25-ти фестивалях, оглядах, конкурсах обласного,
Всеукраїнського, Міжнародного значення. Отримано 54 призових місця.
На дані заходи з місцевого бюджету виділено 393,6 тис.грн., з обласного –
300,0 тис.грн.
З фонду розвитку профінансовано кошти в сумі 63 462 грн. на виготовлення
проектно-кошторисної документації «Реконструкція клубу м-ну Дора під культурнопросвітницький центр».
Відповідно до цільової Програми «Культура Яремчанщини» на 2017-2022
роки на пам’ятки (об’єкти) культурної спадщини з міського бюджету як дольова
участь виділено 115 тис. грн., а саме:
- для УГКЦ Чуда Архистратига Михаїла м-ну Дора
– 10,0 тис. грн.;
- для церкви Пресвятої Богородиці смт. Ворохта
– 50,0 тис. грн.;
- для церкви Пресвятої Трійці с. Микуличин
– 30,0 тис. грн.;
- для церкви Йоана Милостивого м-ну Ямна
– 25,0 тис. грн.
На капітальний ремонт огорожі церкви Пресвятої Трійці с. Микуличин з
обласного бюджету виділено 40 тис. грн.
На виконання рішення Яремчанської міської ради від 04.07.2017 року №23914/2017 «Про регіональну цільову Програму «Духовне життя» на 2017-2022 роки»
відділ культури повідомляє, що на території міської ради протягом 2018 року
надавалася всебічна допомога в межах, дозволених законодавством України,
церквам і релігійним організаціям у реалізації структурних завдань із
залученням до цього процесу підприємств та організацій Яремчанського краю.
На дану Програму на 2018 рік було передбачено кошти в сумі 342 тис. грн., з
яких профінансовано – 175,0 тис.грн., а саме:
- на придбання предметів та матеріалів для благоустрою території Церкви
св.Різдва Івана Хрестителя в м. Яремче – 80 тис.грн.;
- на придбання матеріалів для церкви Вознесіння Господнього в с. Микуличин–
20 тис.грн.;
- на придбання предметів, матеріалів та обладнання для церкви св.Архистратига
Михаїла м-ну Дора – 10 тис. грн.;
- на придбання госптоварів для Місіонерського товариства святого Апостола
Андрея м-ну Дора – 40 тис. грн.;

- на придбання будівельних матеріалів та електрообігрівача для церкви
Ісусове Серце в с. Вороненка – 20 тис. грн.;
- придбання матеріалів для церкви Івана Милостивого м-ну Ямна 5,0 тис.грн.
Окрім того, до державних і релігійних свят, ювілеїв, офіційних дат, визначних
подій постійно проводяться мистецькі заходи із залученням представників
церков і релігійних громад Яремчанського краю.
Освіта
У 2018 році збережено мережу навчальних закладів міста. В місті
функціонувало 18 навчальних закладів. З них: 9 – закладів загальної середньої
освіти, в яких навчалося 2983 учні, 6 – закладів дошкільної освіти, в яких
виховувалося 570 дітей, 3 – заклади позашкільної освіти (Центр позашкільної
роботи дітей та юнацтва, спортивна школа, міжшкільний навчально – виробничий
комбінат). На території Яремчанської міської ради немає малокомплектних чи
малочисельних (25учнів) закладів загальної середньої освіти. Середня
наповнюваність 9-ти шкіл становила 331 учень, класів – 20 учнів.
Відповідно до рішення виконавчого комітету Яремчанської міської ради від
25.09.2018 року №93 «Про затвердження фактичної мережі навчальних закладів
міста на 2018-2019 навчальний рік» фактична мережа міста на 2019 рік включає:
- 9 закладів загальної середньої освіти із загальною кількістю 153 класи, 3121 учень,
в тому числі:
5 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів,
3 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів,
1 загальноосвітня школа І ступеня;
Середня наповнюваність 9-ти закладів загальної середньої освіти становить 347
учнів, класів – 20,4 учнів.
- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 9 груп (119 учнів);
- центр позашкільної роботи дітей та юнацтва – 25 гуртків, 45 груп , 534 учні
(263год);
- дитячо-юнацька спортивна школа – 41 група, 510 учнів (388год);
- 6 закладів дошкільної освіти – 23 групи ( 553 дитини), з них: 3-ясельні групи (68
дітей), 9 – садкових груп (220дітей), 9 – підготовчих груп (216 дітей), 2 – різновікові
групи (49 дітей);
- групи з підготовки дітей 5-річного віку до школи при закладах загальної середньої
освіти – 7 груп, 138 дітей;
- класів з вечірньою (заочною) формою навчання не набрано;
- відкрито 6 класів з інклюзивною формою навчання у 3-х закладах:
Яремчанська ЗОШ І-ІІІ ст.№1- 2класи (1-й кл., 5-й кл.), Микуличинська ЗОШ І-ІІІ
ст. – 3 класи (1-й кл.,1-й кл., 4-й кл.), Ворохтянська ЗОШ І-ІІІ ст.- 1клас (6-й кл.).
Важливим чинником забезпечення ефективності у реалізації державної
політики в галузі освіти міста є належне фінансування галузі.

В 2018 році значно поповнено матеріально-технічну базу закладів. З міського
бюджету було виділено кошти в сумі –165,5 тис.грн. на:
- придбання тенісних столів - 36,0 тис.грн. (Микуличинська ЗОШ І-ІІІст),
забезпечення освітнього середовища 1кл. ЗЗСО - 129,5 тис.грн.
З обласного бюджету було виділено кошти в сумі – 531,2тис.грн. та витрачено
на: придбання технологічного обладнання для кухні (Ворохтянська ЗОШ І-ІІІст.) 65,5 тис.грн.; придбання
штучного покриття для спортивного майданчика
(Яблуницька ЗОШ І-ІІІст.) – 230,0 тис.грн., забезпечення освітнього середовища 1кл.
ЗЗСО (Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст. - 236,2 тис.грн.).
З метою створення нового освітнього середовища «Нова українська школа»
урядом були виділені кошти державної субвенції на придбання комп’ютерної
техніки в сумі 88,9 тис.грн., на придбання дидактичних матеріалів в сумі 243,6
тис.грн. та на проходження курсової підготовки вчителів початкових класів в сумі
19,5 тис.грн. Всі кошти були використані повністю.
На придбання комп’ютерної техніки з місцевого бюджету профінансовано
157,1тис.грн. (квоти депутатів обласної ради для Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2
(71,1тис.грн.), Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ст. (70,0 тис.грн.), квота депутата міської ради
для Вороненківської ЗОШ І ст. (10,0 тис.грн.), кошти сільської ради для
Поляницької ЗОШ І-ІІст. (6,0тис.грн.). Співфінансуванням з місцевого бюджету на
комп’ютерну техніку було передбачено 346,7 тис.грн. Станом на 01.01.2019 року
фінансування не здійснено, оскільки вказані кошти виділені депутатським корпусом
міської ради у березні 2018 року, виходячи з прогнозованих поступлень до міського
бюджету. Проте кошти в бюджет не поступили в повному обсязі, тому фінансування
не здійснено.
За кошти субвенції (із співфінансуваням з місцевим бюджетом)
департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації
здійснено закупівлю 11 комплектів шкільних меблів для учнів 1-их класів, 4-ри
комплекти мультимедійного обладнання.
З місцевого бюджету профінансовано на придбання меблів 126,6 тис.грн.:
Яремчанська ЗОШ І-ІІІст. №1- 1комплект (26 парт), Татарівська ЗОШ І-ІІст. 1комплект (15парт), Вороненківська ЗОШ Іст. – 1комплект (8 парт) та Яремчанська
ЗОШ І-ІІІст. №2 - шафи та полиці, на придбання дидактичних матеріалів 2,1тис.грн. (Поляницька ЗОШ І-ІІст.).
Станом на 01.01.2019 року на реконструкцію, капітальні та поточні ремонти
виділено 2170,330 тис.грн.,
Кошти обласної субвенції використані: на капітальний ремонт та
реконструкцію навчальних закладів – 1 563,688 тис.грн., на зміцнення матеріальнотехнічної бази навчальних закладів – 660,642 тис.грн.
За кошти капітального ремонту проведено такі роботи:
Микуличинська ЗОШ І-ІІІ ст. - виготовлення проектно-кошторисної
документації та проведення експертизи проекту на капітальний ремонт фасаду –
50,640 тис.грн. Розроблення енергетичного паспорта будівлі школи – 6,430 тис.грн.;

Яблуницька ЗОШ І-ІІІ ст. - капітальний ремонт спортивного майданчика зі
штучним покриттям – 185,749 тис.грн.;
Яремчанська ЗОШ І-ІІІст. №1 - капітальний ремонт спортивного майданчика зі
штучним покриттям - 930,351 тис.грн. Капітальний ремонт трибун стадіону 298,999 тис.грн. Виготовлення проектно-кошторисної документації – 18,263
тис.грн.;
Вороненківська ЗОШ І ст. - реконструкція приміщення з подальшим
перепрофілюванням на школу-садок – 73,256 тис.грн.
Зміцнення матеріально-технічної бази :
Яремчанська ЗОШ І-ІІІст.№1 - 33,298 тис.грн. (Ноутбуки для НУШ – 23,298
тис.грн., акустична система- 10,0 тис.грн.).
Яремчанська ЗОШ І-ІІІст.№2 - 100,00 тис.грн. ( Комп’ютерна техніка- 71,1
тис.грн., стелажі та тумби кутові 28,900 тис.грн.).
Микуличинська ЗОШ І-ІІІст. - 78,300 тис.грн. ( Ноутбуки для НУШ- 42,300
тис.грн., столи тенісні – 36,000 тис.грн.).
Ворохтянська ЗОШ І-ІІІст. - 83,300 тис.грн.- ( Ноутбуки для НУШ – 23,3
тис.грн., кухонні плити – 65,0 тис.грн.)
Яблуницька ЗОШ І-ІІІст. - 341,00 тис.грн. –( Комп’ютерна техніка- 94,883
тис.грн., меблі -16,117 тис.грн., штучна трава для спортивного майданчика – 230,0
тис.грн.).
Поляницька ЗОШ І-ІІст. - 6,0 тис.грн. – ( Ламінатор – 6,0 тис.грн.)
Вороненківська ЗОШ Іст. - 49,744 тис.грн. (Комп’ютерна техніка- 26,244
тис.грн., телевізор -10,0 тис.грн., меблева стінка – 13,5 тис.грн.).
Разом з тим існує ряд проблем над якими управління освіти продовжуватиме
працювати у 2019 році. Потребують ремонтів спортивні майданчики відкритого
типу в усіх навчальних закладах, необхідно вирішити питання влаштування
автономного джерела тепла в дошкільному закладі «Гірський струмочок»,
потребують заміни газові котли Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №1, №2 та
Микуличинської ЗОШ .
Прикро, але факт, що жоден з пунктів 3113 «Придбання предметів
довгострокового користування» із бюджету розвитку міста за рахунок коштів
місцевого бюджету на 2018р. не виконаний.
Необхідно звернути у 2019 році більшу увагу щодо виділення коштів на
реалізацію заходів по енергозбереженню:
- ремонт котелень;
- утеплення фасадів, дахів;
- заміна електричних лампочок на енергозберігаючі;
- на виконання заходів щодо організації безбар’єрного доступу до будівель та
приміщень навчальних закладів;
- на виконання заходів протипожежної безпеки в навчальних закладах:
- це обробка дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином;
- обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією;
- забезпечення закладів необхідною кількістю засобів пожежогасіння.

Оздоровлення дітей.
На території Яремчанської міської ради проживає 486 дітей пільгових
категорій, з них у 2018 році послугами оздоровлення та відпочинку охоплено 308
дітей, з них;
- 29 дітей учасників АТО (оздоровлено 29дітей 100%);
- 8 дітей внутрішньо переміщених осіб (оздоровлено 8дітей 100%);
-10дітей, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (оздоровлено10
дітей 100%);
-18 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (оздоровлено 16 дітей
88,9 %);
- 7 дітей-інвалідів (оздоровлено7 дітей 100%);
- 30 обдарованих та талановитих дітей (оздоровлено 17 дітей - 56,7%);
- 263 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей (оздоровлено 141 дитина
53,6 %);
- 121 дітей, які перебувають на диспансерному обліку (оздоровлено 80 дітей, або
66,1%);
З міського бюджету відповідно у 2018 році виділено 32 500 грн. на
організацію спортивно – оздоровчого, навчально-тренувального наметового табору
«Курінь Довбуша» для 25 дітей в смт. Ворохта урочище П’ятихатки .
На реалізацію - міської цільової соціальної програми «Молодь Яремчанщини»
на 2016-2020 роки прийнятої рішенням сесії Яремчанської міської ради від
24.12.2015 № 23-2/2015 у 2018 році освоєно 34 170 грн.
- для організації нагородження переможців та учасників конкурсу з виготовлення
ялинкових декорацій серед учнів ЗОШ регіону та вихованців позашкільних
освітніх закладів - виділено 2970 грн. ;
- на організацію та проведення міського турніру серед шкільних команд з
інтелектуальної гри «СКОБ» 15.03.2018 року, який проводився в приміщенні
Будинку культури м. Яремче -7500 грн.;
- на організацію та проведення урочистостей 24.06.2018 року в м. Яремче
приурочених Дню молоді та Дню Конституції України- 23700 грн.
Розвиток фізичної культури
Фізична культура, як складова загальної культури, є важливим чинником
здорового способу життя, профілактики захворювань, організації змістовного
дозвілля, формування гуманістичних цінностей та створення умов для всебічного,
гармонійного розвитку людини.
Поряд з цим, ведеться робота щодо збереження та подальшого розвитку дитячоюнацьких спортивних шкіл усіх типів, які розміщені на території міської ради. В
Яремчанському регіоні функціонують дві спортивні школи ДЮСШ м. Яремче,
ОДЮСШ із зимових видів спорту в смт. Ворохта.
Велика увага приділяється питанням щодо збереження існуючої мережі
об’єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання та

будівництво сучасних спортивних споруд які розташовані на
Яремчанщини.
- з обласного бюджету у 2018 році виділено (1 375 300 грн.), а саме:
1. Майданчик із штучним покриттям, Микуличинська ЗОШ I-III ступенів
42х22, с.Микуличин, вул.Шкільна,2
2. Майданчик із штучним покриттям, Яблунецька ЗОШ I-III ступенів
15х25, с.Яблуниця

345,3

3. Майданчик із штучним покриттям,
42х22, м. Яремче, вул.Свободи

650,0

Яремчанська ЗОШ №1 I-III ступенів

380,0

території

2018 рік заміна
покриття
Капітальний ремонт
спортивного
майданчика
Облаштування
спортивного
майданчика

Відділ молоді та спорту міськвиконкому приділяє увагу щодо формування
здорового способу життя у молодого покоління та орієнтації жителів регіону на
поетапне формування ефективної моделі розвитку фізичної культури і спорту на
гуманістичних засадах.
Для придбання спортивного інвентаря виділено 58 тис.грн. (весь інвентар
передано ДЮСШ м.Яремче).
Для проведення спортивно масових заходів та змагань, участі спортсменів
краю в обласних , всеукраїнськиї змаганнях виділено 97 778 грн.
Всього на спортивно масову роботу в 2018 році з міського бюджету виділено
155778 грн.
З обласного бюджету залучено 1 375 300 грн.
Питання у справах дітей, сім’ї та молоді
На території Яремчанської міської ради проживає близько 5879 дітей з
них: 2983 - дітей шкільного віку, 333 – дітей з обмеженими функціональними
можливостями, 1116 дітей, що проживають в багатодітних 372 сім’ях, 42 дітей з
числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування (11 дітей – сиріт, 31
дітей, позбавлених батьківського піклування) з них: під опікою та піклуванням 38, на повному державному утриманні – 6, в прийомних сім’ях - 5 дітей.
24 дітей, які проживають у сім`ях, що опинились в складних життєвих
обставинах, 3 дітей перебуває на обліку у службі з приводу скоєння злочинів та
правопорушень.
Станом на 01.01.2019 року на обліку перебуває 4 дітей, котрі підлягають
усиновленню, 1 з яких перебуває на утриманні в державному закладі області.
Саме ці категорії дітей є в центрі уваги служби у справах дітей. І спільно з
відділами міськвиконкому молоді і спорту, освіти, культури, відділенням
поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводяться різноманітні заходи
щодо попередження негативних проявів, злочинності та правопорушень серед
дітей; здійснюється їх правовий та соціальний захист.
 Службою у справах дітей міськвиконкому розроблено ряд нормативно
правових документів, в яких особливий акцент зроблено на соціальний захист дітей,

розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності,
подолання причин соціального сирітства.

Рішенням сесії міської ради від 08.11.2016 року №154-9/2016 затверджена
Міська цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2017-2022 роки.

Планування роботи служби здійснюється по півріччях. Згідно плану
роботи проводяться засідання координаційних рад. У 2018 року були обговорені та
опрацьовані наступні питання:
- про забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та
піклування над дітьми, їх усиновлення; здійснення контролю за умовами утримання
і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей
незалежно від форми власності;
- про дітей, що опинились в складних життєвих обставинах та про стан утримання їх
в сім’ях;
- про результати проведення перевірок умов проживання дітей в сім’ях, де батьки
не забезпечують належного виховання і утримання дітей та вжиті заходи;
- про профілактику бездоглядності, безпритульності та правопорушень серед дітей в
місті.
Протягом року проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дітей, де
розглядались питання стосовно захисту прав та інтересів дітей, що проживають на
території ради.
Разом з цим проведено:
Цільові заходи: "Вокзал", "Підліток" - по виявленню дітей, схильних до
бродяжництва та жебракування; "Урок" - по виявленню учнів шкіл, котрі без
поважних причин пропускають заняття в школах; "дні профілактики" в
загальноосвітніх школах (згідно графіку);
рейди: по виявленню дорослих осіб, котрі втягують дітей у протиправну
діяльність, по виявленню дітей, схильних до правопорушень, по виявленню батьків,
котрі ухиляються від обов'язків по вихованню своїх дітей, по виявленню дітей, котрі
залишились без батьківської опіки.
На виконання Указів Президента України та розпоряджень голови ОДА
прийняті розпорядження міського голови, розроблено ряд заходів, відповідно
яких проводиться робота щодо захисту прав та законних інтересів дітей,
розвитку різноманітних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, національного усиновлення, подолання
дитячої бездоглядності та безпритульності.
Робочою групою, відповідно до розпоряджень міського голови від 07.05.2018
року № 95-р проводяться рейдові перевірки з метою вивчення організації
дозвілля молоді у вечірній час; в сім’ї де батьки не забезпечують належного
виховання та навчання дітей. У 2018 році проведено 8 вечірніх рейдів.

Проведено обстеження матеріально-побутових умов в 82 сім’ях. На засіданнях
комісії з питань захисту прав дітей заслухано 42 батьків.
На особливому контролі у службі у справах дітей перебуває 89 дітей,
батьки яких періодично ухиляються від виконання батьківських обов’язків.
Проводяться різноманітні профілактичні заходи щодо виправлення поведінки
батьків, ведення здорового способу життя та покращення умов проживання
сімей.
Охорона здоров’я
Медичну допомогу населенню міста до березня 2018 року надавали
Яремчанська центральна міська лікарня на 115 ліжок, Ворохтянська міська лікарня
на 15 ліжок, дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Микуличин та
с. Татарів, чотири фельдшерсько-акушерські пункти с. Полумистий, с. Яблуниця, с.
Поляниця, с. Вороненко.
З березня 2018 року здійснена територіальна реформа первинної ланки.
Рішенням Яремчанської міської ради від 29.03.2018 року № 338- 21/2018 створено
Комунальне некомерційне підприємство «Яремчанський центр первинної медикосанітарної допомоги» та амбулаторія загальної практики сімейної медицини
м.Яремче, згідно рішення міської ради від 29.03.2018 року № 337-21/2018. До складу
КНП «Яремчанський ЦПМСД» ввійшли три амбулаторії ЗПСМ м. Яремче,
с.Микуличин, с. Татарів та чотири ФАПи с. Полумистий, с. Яблуниця, с. Поляниця,
с. Вороненко.
Проводиться робота з населенням щодо укладення декларацій на медичне
обслуговування і їх реєстрацію в базі даних eHealth. У зв’язку з реорганізацією
первинної ланки зі створенням КНП «Яремчанський ЦПМСД» звільнені у зв’язку з
переведенням з ЦМЛ - 61 особу, в тому числі: лікарів – 16, середнього медичного
персоналу – 29, молодшого медичного персоналу – 11, інші – 5 осіб.
Укомплектованість посад фізичними особами лікарів та середнього медичного
персоналу 98 %. Відсоток атестації лікарів становить - 85, середнього медичного
персоналу - 87.
В жовтні 2018 року відбулася акредитація лікарні з підтвердженням першої
кваліфікаційної категорії. Наявна ліцензія на медичну практику та на роботу
пов’язану з обігом наркотичних та психотропних лікарських засобів. Як і в
попередні роки, спостерігається негативна динаміка до погіршення демографічної
ситуації, в основному за рахунок народжуваності. Природній приріст населення є
від’ємним і становить за 9 місяців 2018 року – 0,66.
Первинна і загальна захворюваність населення міста значних змін не зазнала,
відмічається незначне зниження захворюваності як серед дорослих, так і серед дітей
майже по всіх класах хворіб. Зменшилась малюкова смертність до одного року
життя, не було і випадків материнської смертності.
Захворюваність на туберкульоз має тенденцію до росту, зросла також
захворюваність диструктивним туберкульозом. Так загальна захворюваність зросла

з 44,6 до 53,2 на 100 тисяч населення при с/о показнику 51,2. Захворюваність
диструктивним туберкульозом зросла з 22,3 до 31,1 при с/о показнику 17,4.
Онкологічна захворюваність зросла з 257,6 до 266,2 і є нижчою за с/о показник,
запущеність онкозахворювань зросла з 25,9 до 30,5 при с/о показнику 18,5.
Відмічається зниження показників виходу на інвалідність, також виходу на
інвалідність в працездатному віці та серед дітей.
На протязі останніх двох років зросла захворюваність на кір, як серед дітей так
і серед дорослих. Протягом 2018 року захворіло 58 осіб, з них 35 дітей, 23 дорослих,
стаціонарно проліковано 16 хворих, з них 1 дорослий.
З року в рік стаціонари, як би не старались, не можуть бути заповнені, що
підтверджує необхідність їх подальшої оптимізації. Так норматив у 340 і більше
днів роботи ліжка досягли тільки відділи ЦМЛ, Ворохтянська міська лікарня
працювала з недовантаженням. З 1 липня 2018 року скорочено 15 ліжок
терапевтичних в Ворохтянській МЛ. Обсяги стаціонарної хірургічної допомоги
збільшились. Кількість операцій за останні три роки збільшилась з 497 до 640, в
тому числі на кістках з 94 до 208 операцій.
У 2018 році Яремчанська центральна міська лікарня отримала комплект
обладнання для ендоскопічної хірургії від Турецької благодійної організації «Тіка»
на суму 1 413 717 гривень. За спецкошти ЦМЛ придбано:
- cвітлову акустичну панель для швидкої медичної допомоги на суму – 16 370грн.;
- монітор пацієнта в пологовий відділ на суму – 74 000грн.
За бюджетні кошти придбано: - ноші медичні на суму – 19 200 грн.; світильник операційний на суму – 57 860 грн.; - стіл акушерський в гінекологічний
кабінет на суму – 94 000 грн.; - системний блок для комп’ютера на суму – 8 000грн.
Проводиться капітальний ремонт коридорів першого поверху основного корпусу
ЦМЛ на суму 100 000 гривень.
На фінансування установ охорони здоров’я використано кошти в сумі 26465,4
тис.грн., з них за рахунок субвенції з державного бюджету 22584,7тис.грн. і
бюджет розвитку 604,7 тис.грн.
Рішенням міської ради від 27.10.2011 року за № 140-7/2011 затверджено
Програму земельної реформи по Яремчанській міській раді на 2011-2020 роки (із
внесеними змінами та доповненнями від 16.08.2012 року № 228-13/2012, від
26.09.2013 року № 378-20/201 та від 03.02.2014 року № 422-23/2014).
Основними напрямками у реалізації заходів Програми до 2020 року є:
1) інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів
2) поновлення планово-картографічного матеріалу зйомок минулих років
(ортофотоплани, дешифрування, коректура);
3) розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративнотериторіальних утворень;
4) винесення меж населених пунктів в натуру (на місцевість);

5) розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду;
6) поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
7) проведення проектних, містобудівних робіт, планово-картографічних зйомок та
виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок;
8) встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
15 учасникам АТО передано земельні ділянки у власність, в т.ч. і двом
родинам загиблих. Трьом учасникам АТО надано дозвіл на виготовлення
документації на земельні ділянки.
Рішенням Яремчанської міської ради від 24.05.2018 року № 342-22/2018
затверджено
документацію на земельну ділянку площею 0,8108 га
для
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по
вул.Свободи, Громадській організації «Яремчанська регіональна спілка інвалідів
АТО», з перспективою будівництва будинку та виділення квартир учасникам АТО.
Рішенням міської ради від 30.07.2015 року №581-32/2015 «Про розроблення
масиву забудови земельних ділянок» було вирішено працівниками міськвиконкому,
спільно із відділом Держземагентства в м.Яремче та ліцензованою геодезичною
організацією провести геодезичні обміри земельних ділянок по вул. Ковпака та вул.
Шухевича, розробити детальний проект забудови масиву (місцевості) із
врахуванням інфраструктури, комунікацій та ін., для надання земельних ділянок
учасникам АТО. Ліцензованою геодезичною організацією, розроблено земельнокадастовий план земельної ділянки, проведено висотну геодезичну зйомку для
подання на розроблення детального проекту забудови масиву. На даний час
розробляється детальний проект забудови.
Житлово-комунальне господарство
КП «Благоустрій»
В 2018 році з місцевого бюджету виділено 1368,6 тис.грн. (субвенції та поточні
трансферти підприємств) на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів, які
використано на:
виплату заробітної плати працівникам – 705,9 тис.грн.;
сплату платежів до бюджетів із фонду зарплати 358,9 тис.грн. (податок на
доходи фізичних осіб – 152,3тис.грн., військовий збір – 13,6 тис.грн., єдиний
соціальний внесок – 193,0 тис.грн.);
оплату послуг по захороненню твердих побутових відходів – 196,6 тис.грн.;
запчастини для спецавтомобілів - 50,8 тис.грн., в т.ч. на ремонт автомобіля
ВЛІВ СУПЕР МЕДІУМ на базі МАЗ 6312С3 – 7,5 тис.грн.;
закупку автошин для спецавтомобілів – 35,3 тис.грн.;
ремонт снігоприбирального відвалу – 21,1 тис. грн.

З обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в 2018 році
було виділено 1200,0 тис.грн. на придбання сортувального комплексу (лінії) для
сортування твердих побутових відходів на території м.Яремче.
Також з даного фонду в звітному періоді виділялись кошти в сумі 250,0
тис.грн. на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів на
території м.Яремче, за які придбано 23 шт. пластикових контейнерів для збору
твердих побутових відходів місткістю 1,1 м.куб. та 15 шт. металевих контейнерів
для збору твердих побутових відходів місткістю 1,1 м.куб.
Станом на 01.01.2019 року укладено 1462 угоди, в т.ч. з населенням 1230.
На даний час індивідуальними контейнерами для збору твердих побутових
відходів забезпечено жителів таких вулиць: Свободи, Г.Хоткевича, Курортна,
Івасюка, Шевченка, Страчених, Довбуша, Січових Стрільців, Ковпака, Підскельна,
Руднєва, Шептицького, Бандери, Черемшини, Кам’янка, Пушкіна. Також розпочато
видачу контейнерів (де можливий під’їзд) по вулицях: Тихого, Литвина, Лепкого,
Стуса, Франка, Галицька, Грушевського, Яремчука, Виксюка.
Станом на 01.01.2019 року всього роздано 599 контейнерів місткістю 120 л.
Під час впровадження індивідуальної схеми вивозу ТПВ, з метою недопущення
перетворення діючих контейнерних площадок в стихійні сміттєзвалища та
здійснення чіткого обліку споживачів і укладення з ними договорів,
КП
«Благоустрій» ліквідовує діючі контейнерні площадки на вулицях міста.
Так протягом року ліквідовано 27 сміттєзбиральних точок (контейнерних
площадок), з них: 5 – в мікрорайоні Дора, 18 – в центральній частині міста Яремче, 4
– в мікрорайоні Ямна.
Водночас для жителів вулиць, які проживають у важкодоступних для сміттєвої
машини місцях, КП «Благоустрій» вивчає можливість встановлення додаткових
загальних контейнерів на окремих ділянках вулиць для жителів , які проживають
значно дальше від центральної частини міста.
Згідно рішення від 20.12.2018 року за № 422-26/2018 року затверджено тарифи
на вивезення твердих побутових відходів для населення, бюджетних установ та
інших організацій.
Тариф для населення з 01.01.2019 року становить:
- для населення, де використовується індивідуальна схема вивозу – 18,00
грн. за 1 контейнер місткістю 0,12 м.куб.;
- для населення, де використовується контейнерна схема вивозу – 92,00 грн.
з одного домогосподарства з розрахунку, що середня кількість проживаючих осіб в
будинку становить 4 особи;
- якщо чисельність проживаючих менша, розрахунок проводиться по
фактичній чисельності проживаючих, а саме: 23,00 грн. з 1-ї особи, відповідно до
представленої довідки про склад сім’ї.
Однак введення нових тарифів для населення не забезпечило 100%
відшкодування собівартості. Рівень відшкодування населенням економічно
обгрунтованого тарифу складає 56%.

Економічно обгрунтований тариф для населення становить 267,36 грн. за
1.м.куб., або 32 грн. за 1 контейнер та відповідно 37,00 грн., з однієї особи, де вивіз
ТПВ проводиться за контейнерною схемою.
ВУВКГ
Згідно затвердженого плану використання бюджетних коштів в 2018 році з
місцевого бюджету виділено 820,0 тис.грн. на забезпечення надання послуг з
водопостачання та водовідведення, які використано на:
- виплату заробітної плати працівникам – 539,23 тис.грн.,
- прибутковий податок – 120,73 тисгрн;
- військовий збір – 10,46 тис.грн
- ЄСВ – 149,58 тис.грн
Також в звітному році за рахунок коштів підприємства було проведено:
- заміну водопровідної мережі діаметром 250 мм по вул.Свободи-105,0 тис.грн.;
Тарифи на послуги із водопостачання та водовідведення для населення та
установ міста Яремче переглядались на сесії міської ради у 2017 році і були
затверджені рішенням сесії міської ради від 21.12.2017 року № 308-19/2017 в таких
розмірах:
Дата введення тарифу:
Категорія споживачів

1
Населення:
1.1 Для населення, що не перевищує норму споживання
5,8м.куб на одну особу в місяць
1.2 Для населення, що перевищує норму споживання
5,8м.куб на одну особу в місяць
2
Для інших та бюджетних споживачів

з 01 жовтня 2018 року
Водопостачання, Водовідведення,
грн./м3
грн./м3

14,00

13,50

21,00

20,50

21,00

20,50

Однак введення нових тарифів для населення не забезпечило 100%
відшкодування собівартості. Рівень відшкодування населенням собівартості склав:
- по водопостачанню - 52%
- по водовідведенню - 66%.
Фактична собівартість послуг :
- по водопостачанню - 26,56грн./м.куб з ПДВ
- по водовідведенню - 21,13грн./м.куб. з ПДВ
Міське комунальне підприємство
Згідно затвердженого плану використання бюджетних коштів в 2018 році з
місцевого бюджету виділено 5 537,600 тис.грн. на забезпечення надання послуг з
водопостачання та водовідведення, які використано на:
- оплата праці –
2745,6 тис. грн.;
в тому числі ЄСВ
492,6 тис.грн;
- оплата за спожиту електроенергію –
2080,6 тис. грн.;
- придбання матеріалів, паливно-мастильних

матеріалів та послуги 711,4 тис.грн.
Окрім того за рахунок коштів бюджету розвитку міста міським комунальним
підприємством проведено:
- придбання матеріалів та поточний ремонт комунальних об’єктів (доріг,
мостів, влаштування лотків і т.д. ) на суму 1105,2 тис.грн.;
- поточний ремонт вуличного освітлення в м.Яремче на суму 75,0 тис.грн.;
- капітальний ремонт кабельної лінії 10 кВт по вул. С.Бандери на суму 508,1
тис.грн.;
- реконструкція мережі дощової каналізації
поверхневого стоку по
вул. С. Бандери в м. Яремче на суму 835,3 тис.грн.
Будівельна діяльність. Протягом 2018 року на території міської ради два
підприємства проводять будівельну діяльність. Очікуваний у 2018 році ріст обсягу
виконання будівельних робіт (у 6,8 рази більше ніж за 2017 рік) планується за
рахунок ТОВ «Зорі Карпат», що виграло тендер на виконання будівельних робіт по
перекриттю даху будівлі Яремчанського міського суду на суму 676,6 тис.грн.
На території Яремчанської міської ради активно ведеться житлове
будівництво. У 2017 році прийнято в експлуатацію 27900 м2 загальної площі житла.
Середній розмір помешкання у Яремчанській міській раді становив 186,2 м2
загальної площі, що є найбільшим значенням серед міст та районів області.
У січні-вересні 2018 року на території міста прийнято в експлуатацію 21388 м2
загальної площі в нових житлових будинках, що на 17,6% більше, ніж за
аналогічний період попереднього року і за темпом зростання відповідає 8 місцю
серед міст обласного значення та районів області. У розрахунку на 10 тис. осіб у
січні–вересні 2018р. в Яремчанській міській раді спостерігалося максимальне
значення (9,5 тис.м2). Частка міста у загальному обсязі новозбудованого в області
житла становить 8,3%, що відповідає 3 місцю по області.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку
на 10 тис. населення, м2 загальної площі
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Управліня майном комунальної власності. Протягом 2018 року на території
Яремчанської міської ради надавали в оренду комунальне майно п’ять основних
балансоутримувачів. На сьогоднішній день згідно договорів передано в оренду 41
нежитлове приміщення. Загальна площа приміщень комунальної власності
переданих в оренду склала 3 099,99 м2.
Від оренди комунального майна до міського бюджету за січень-грудень 2018
року надійшло коштів в сумі 37 133 грн., (у 2017 році – 46 583 грн.) до зведеного
бюджету у звітному періоді надійшло коштів в сумі 45 565 грн. (у 2017 – 137 569
грн.).
18 бюджетних установ сплачували за оренду комунального майна 1 грн. в рік
(таблиця 1). З них
вісім
суб’єктів
підприємницької
діяльності,
які
організовують та проводять харчування учнів у приміщеннях шкіл (відповідно до
п.4 «Методики розрахунку орендної плати комунальної власності територіальної
громади міста Яремче», затвердженої рішенням Яремчанської міської ради від
30.11.2017 року № 275-18/2017).
Звільнено від сплати за оренду приміщення на 2018 рік - редакцію РЧ
«Яремчанський вісник», ГО «Івано-Франківська обласна організація фізкультурноспортивного товариства «Динамо» та «Підприємство по забезпеченню тепловою
енергією», яке забезпечує тепловою енергією установи.
Центральна аптека № 56 станом на 01.01.2019 року заборгувала по платі за
оренду комунального майна в сумі 3491,21 грн. , яка щомісячно погашається.
Земельні відносини
Рішенням міської ради від 27.10.2011 року за № 140-7/2011 затверджено
Програму земельної реформи по Яремчанській міській раді на 2011-2020 роки (із
внесеними змінами та доповненнями від 16.08.2012 року № 228-13/2012, від
26.09.2013 року № 378-20/201 та від 03.02.2014 року № 422-23/2014).
Основними напрямками у реалізації заходів Програми до 2020 року є:
1) інвентаризація земель населених пунктів та земель несільськогосподарського
призначення за межами населених пунктів;
2) поновлення планово-картографічного матеріалу зйомок минулих років
(ортофотоплани, дешифрування, коректура);
3) розробка проектів землеустрою щодо встановлення і зміни меж адміністративнотериторіальних утворень;
4) винесення меж населених пунктів в натуру (на місцевість);
5) розробка проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій
природно-заповідного фонду;
6) поновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів;
7) проведення проектних, містобудівних робіт, планово-картографічних зйомок та
виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок;
8) встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

15 учасникам АТО передано земельні ділянки у власність в т.ч. і двом
родинам загиблих.
Трьом учасникам АТО надано дозвіл на виготовлення
документації на земельні ділянки.
Рішенням Яремчанської міської ради від 24.05.2018 року № 342-22/2018
затверджено
документацію на земельну ділянку площею 0,8108 га
для
будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку по вул.
Свободи Громадській організації «Яремчанська регіональна спілка інвалідів АТО»,
з перспективою будівництва будинку та виділення квартир учасникам АТО.
Рішенням міської ради від 30.07.2015 року № 581-32/2015 «Про розроблення
масиву забудови земельних ділянок» було вирішено працівниками міськвиконкому,
спільно із відділом Держземагентства в м. Яремче та ліцензованою геодезичною
організацією провести геодезичні обміри земельних ділянок по вул. Ковпака та вул.
Шухевича, розробити детальний проект забудови масиву (місцевості) із
врахуванням інфраструктури, комунікацій та ін., для надання земельних ділянок
учасникам АТО. Ліцензованою геодезичною організацією, розроблено земельнокадастовий план земельної ділянки, проведено висотну геодезичну зйомку для
подання на розроблення детального проекту забудови масиву. На даний час
розробляється детальний проект забудови.
Цивільний захист. Основним завданням у сфері діяльності з питань цивільного
захисту в 2018 р було зниження техногенних ризиків та підвищення рівня захисту
населення і територій шляхом забезпечення ефективного функціонування міської
ланки єдиної державної системи цивільного захисту.
З метою забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення
населення, об’єктів господарського та житлово-комунального комплексу міської
ради, вжиття невідкладних заходів щодо підвищення готовності органів управління і
сил цивільного захисту до дій в умовах ймовірних надзвичайних ситуацій та
виконання вимог Кодексу цивільного захисту України, розпорядженням міського
голови від 28.03.2018 року №65-р «Про основні заходи цивільного захисту міської
ради на 2018 рік» затверджено План основних заходів цивільного захисту міської
ради на 2018 рік та організаційно-методичні вказівки з підготовки населення
міської ради до дій при надзвичайних ситуаціях у 2018 році, які доведено до
виконавців та в основному виконано.
Протягом 2018 року на території міської ради не зареєстровано подій, явищ,
які можна було кваліфікувати, як надзвичайну ситуацію.
На території Яремчанської міської ради об'єктів, що віднесені до I та II
категорій з цивільного захисту не має.
Проведено сім засідань міської комісії з техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій на яких розглянуто 18 питань щодо зниження рівня
ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій, забезпечення протипожежних
заходів в лісових масивах, закладах охорони здоров’я, покращення санітарноепідеміологічного стану, недопущення загибелі населення на водних об’єктах,

забезпечення пожежної безпеки на території міської ради та готовності сил і засобів
цивільного захисту всіх ланок до оперативного реагування на надзвичайні ситуації.
1. Система централізованого оповіщення Яремчанської міської ради .
Для забезпечення роботи системи оповіщення використовуються:
- телекомунікаційні мережі станційно-лінійної дільниці № 6 Івано-Франківської
філії ПАТ «Укртелеком»(далі – СЛД № 6 ІФФ ПАТ «Укртелеком»);
- технічні засоби оповіщення (П-160, ПАК АТРИС,
електросирени, РТВ,
радіоточки, вуличні гучномовці);
- радіотрансляційна мережі проводового радіомовлення;
- гучномовні системи місць з масовим перебуванням людей;
- мережі мобільного зв’язку;
-сайти органів місцевого самоврядування і найпопулярніші інформаційні сайти
міської ради в мережі Інтернет;
- автомобілі з гучномовцями.
- СМС повідомлення головам сільських рад та керівництву міськвиконком.
Прийом сигналів, повідомлень та розпоряджень покладається на чергового
структурного підрозділу Головного Управління Національної поліції України в
області (далі - ГУ НПУ в області) з послідуючим доведенням їх змісту у
міськвиконком до міського голови – керівника міської ланки територіальної
підсистеми ЄДС ЦЗ, голови місцевої комісії ТЕБ та НС, керівника структурного
підрозділу з питань ЦЗ (НС) (МР).
На території Яремчанської міської ради на обліку знаходяться 9 захисних
споруд на яких проведено оцінку стану готовності захисних споруд із складанням
відповідних Актів. За результатами встановлено, що 7 захисних споруд цивільного
захисту знаходяться в «обмежено готовому» стані для укриття населення та
відповідно 2 оцінюються, як «не готові», а саме: колишній санаторій профілакторій
«Прикарпаття» м. Яремче вул. Грушевського, 7 обліковий номер 35729 та
медичний реабілітаційний центр МВС «Кремінці» с. Татарів обліковий номер
35734, форма власності державна.
В грудні 2018 році зазначені не готові об’єкти були подані на списання з
обліку в ДСНС України, як відсутні, неправильно обліковані однак, погодження з
ДСНС України на сьогоднішній день не надходило.
Залишається надалі відкритим питання щодо проведення технічної
інвентаризації захисних споруд, а саме:
-ДП «Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база «Заросляк» смт.
Ворохта вул. Говерлянська 31, форма власності державна;
-Побутово-торговий центр «ГРІФ» м. Яремче вул. Свободи 264, форма власності
приватна.
- ПАТ «Укрсоцбанк» Яремчанське відділення м. Яремче вул. Свободи 264 А,
форма власності приватна.
Керівники зазначених суб’єктів господарської діяльності відмовляються
проводити технічну інвентаризацію мотивуючи тим, що захисні споруди відсутні.

Питання завершення технічної інвентаризації розглядалося на комісії ТЕБ та
НС. Керівникам (баласоутримувачам) захисних споруд було направлено листи –
зобов’язання необхідності проведення технічної інвентаризації та належного
утримання захисних споруд та готовності їх до використання за призначенням.
2.Медичний захист населення здійснюється центральною міською лікарнею та 4-ма
санаторіями. Медичні заклади укомплектовані кваліфікованими лікарями,
забезпечені ліками та медичним обладнанням, автотранспортом. В центральній
міській лікарні наявне резервне джерело електропостачання. Щоквартально
проводиться перевірка його функціонування.
3. Для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації
надзвичайних ситуацій розпорядженням міського голови від 10.08.2015 року
№152-р «Про створення міського формування цивільного захисту» затверджено
Положення про міське формування цивільного захисту та склад міського
формування цивільного захисту. Розпорядженням міського голови від 13.03.2018
року № 52-р внесено зміни в склад міського формування.
4. Рішенням міської ради від 24.12.2015 року №28-2/2015 затверджено «Цільову
соціальна програма розвитку цивільного захисту Яремчанської міської ради на
2016-2020 роки», від 08.11.2016р.№145-9/2016 програму «Фінансування
мобілізаційних заходів і цивільного захисту та заходів з територіальної
обороноздатності Яремчанської міської ради на 2017-2021 роки».
Для поповнення міського матеріального резерву в 2018 року році згідно
зазначеної програми виділено 20,0 тис. гривень.
З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (подій)
техногенного та природного характеру, підвищення ефективності реагування на
надзвичайні ситуації, своєчасного надання допомоги населенню, підвищення
технічної готовності органів управління і сил цивільного захисту відповідно
Комплексної цільової соціальної програми запобігання виникнення надзвичайних
ситуацій природного і техногенного характеру та підвищення рівня готовності
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Яремчанської міської ради до
дій за призначенням на 2016-2020 роки з міського бюджету виділено ДПРЧ-9 м.
Яремче кошти в сумі 50,0 тис.грн. для придбання паливо-мастильних матеріалів та
запасних частин для пожежних автомобілів.
Відповідно до Комплексної цільової соціальної програми запобігання
виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення м. Яремче АРЗ СП
до дій за призначенням на 2017-2020 роки затвердженої рішенням міської ради від
23.05.2017р. №218-13/2017 гірським рятувальникам у 2018 році було виділено 5,0
тис гривень для придбання рятувального спорядження.

На території міської ради розташовані наступні пожежні підрозділи - ДРПЧ9 в м. Яремче, ДПРП в смт. Ворохта, ДПД Буковель в с. Поляниця, місцева
пожежна команда в селі Поляниця ( офіційно була відкрита в грудні 2018 року).
Радіус обслуговування
відповідного підрозділу відповідає вимогам та
перекриває всі населені пункти міської ради.
На території міської ради розташовані 10-ть потенційно небезпечних об’єктів.
Не всі зазначені об’єкти облаштовані системами раннього виявлення надзвичайних
ситуацій та оповіщення населення у разі їх виявлення.
В часописі «Яремчанський вісник», на веб-сайті міськвиконкому
розміщуються тексти оголошень, застережень, правил пожежної безпеки,
поводження на водних об’єктах, лісових, гірських масивах та інші матеріали з
основних напрямків безпеки життєдіяльності.
Відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту на 2018 рік,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року
№98-р, листа Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 03.10.2018
року № 01-15064/262 у період з 12 по 22 листопада 2018 року комісією Державної
служби України з надзвичайних ситуацій здійснено контрольну перевірку
усунення недоліків, виявлених у вересні 2017 року під час комплексної перевірки
виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного
захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб
в Івано-Франківській області.
Комісією Державної служби України було перевірено стан організації
цивільного захисту на території Яремчанської міської ради та оцінено міську ланку
цивільного захисту єдиної державної системи, як «Готовою» до виконання завдань
з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру.

2. Хід виконання у 2018 році регіональних цільових програм
Впродовж 2018 року на території Яремчанської міської ради діяло 46 місцевих
цільових програм у відповідних галузях і сферах діяльності. Із загальної кількості
затверджених програм на 2018 рік з обласного бюджету профінансовано на суму
380,5 тис.грн. такі програми:
- «Цільова Програма «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 роки» – в сумі 300,0
тис.грн.;
- «Міська комплексна програма соціального захисту населення Яремчанської
міської ради на 2017-2019 роки» - в сумі 75,5 тис.грн.;
- «Програма розвитку редакції регіонального часопису «Яремчанський вісник» на
2015-2018 роки» - в сумі 5,0 тис.грн.;
З місцевого бюджету протягом року профінансовано 29 програм на суму
4 666,2 тис.грн., що складає 65,8 % від запланованого.
Виконання місцевих цільових Програм у 2018 році
План
на 2018 рік

Профінансовано
за 2018 рік

%

Міська програма з відпочинку та оздоровлення дітей на 2016-2020 роки

273 500,00

32 500,00

11,9

- організацію спортивно – оздоровчого, навчально-тренувального
наметового табору «Курінь Довбуша» в смт. Ворохта ур.П’ятихатки
Міська цільова соціальна програма розвитку фізичної культури
та спорту на 2017-2020 р.
- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів
спорту
- проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів
спорту
Міська цільова соціальна програма «Молодь Яремчанщини»
на 2016-2020 рр.
- проведення конкурсу ялинкових прикрас
- придбання атрибутики та сприяння у проведенні міського турніру серед
шкільних команд з інтелектуальної гри «СКОБ»
- відзначення Дня молоді

273 500,00

32 500,00

206 000,00

155 778,00

156 000,00

131 278,00

50 000,00

24 500,00

45 000,00

34 170,00

Найменування

Міська цільова програма соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав,
попередження дитячої бездоглядності та безпритульності
на 2017-2022 роки
- «Великодній набір» дітям
- для придбання паливно-мастильних матеріалів
- відзначення Дня захисту дітей
- на придбання продуктів харчування для дітей із сім’ї Стельмах
- для проведення заходів до Дня усиновлення
подарунки до Дня Святого Миколая
Програма розвитку туризму на території Яремчанської
міської ради на 2017-2020 роки
- виготовлення промоційних матеріалів для покращення іміджу міста
- облаштування зон Wi Fi в центральній частині міста

Програма земельної реформи Яремчанської міської ради на 20112020 роки
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення

75,6

76,0

2 970,00
7 500,00
23 700,00
46 000,00

25 000,00

630 000,00

29 557,60

65,0

6 000,00
7 557,60
6 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
387 948,98

61,6

361 098,98
26 850,00

14 000,00

14 000,00
14 000,00

100,0

земельних ділянок територіальної громади м. Яремче
Комплексна Програма «Здоров’я населення Прикарпаття 2013112 000,00
2020 рр.» в Яремчанському регіоні
Програма протидії захворюванню на туберкульоз в
150 000,00
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки
Програма «Покращення діагностики, лікування та профілактики
24 000,00
злоякісних новоутворень в Яремчанському регіоні на 2017-2020
роки»
400 000,00
Програма розвитку освіти Яремчанщини на 2016-2023 р.
зміцнення матеріально-технічної бази, новорічні подарунки,
придбання запчастин
відрядження
510 000,00
Цільова Програма «Культура Яремчанщини» на 2017-2022 р.
Регіональна цільова Програма «Духовне життя»
342 000,00
на 2017-2022 роки
Комплексна програма профілактики злочинності, зміцнення
правопорядку, захисту прав і свобод громадян, боротьби з
40 000,00
корупцією і організованою злочинністю у м.Яремче на 2016-2020
роки (Яремчанське відділення Поліції)
Комплексна програма інформаційно-аналітичної роботи в
інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам
25 000,00
терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і
корупції на території Яремчанської міської ради на 2018-2019 роки
Програма підтримки індивідуального житлового будівництва на
10 000,00
селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
«Власний дім» на 2017-2020 р.
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств
835 000,00
м.Яремче на 2018 рік
-забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
Міська комплексна програма соціального захисту населення
Яремчанської міської ради на 2018-2020 роки
1 881 500,0
- доплата до пенсії ветеранам ОУН-УПА
- одноразова допомога – Виведення військ з Афганістану
- одноразова допомога на покращення житлових умов
військовослужбовця з числа виведення військ з Афганістану
- погашення заборгованості за тверде паливо особам з вадами
зору (за попередній рік)
- відшкодування за житлово-комунальні послуги
- одноразова допомога до річниці ЧАЕС
- одноразова допомога за рішенням міської ради
- одноразова допомога багатодітній сім’ї на придбання житла
- видатки на поховання
- допомога до Дня народження 90 і більше років та похилого віку
- дноразова допомога до Великодніх свят
- одноразова допомога за розпорядженням міського голови
- оплата поштових послуг
- відшкодування за пільговий проїзд в транспорті
- оплата за надані пільги за телекомунікаційні послуги
ПАТ «Укртелеком» та житлово-комунальні послуги
Міська Програма соціальної підтримки та реабілітації інвалідів
7 000,00
зору на 2015-2019 р.
- оплата житлово-комунальних послуг

9 100,00

8,1

10 000,00

6,7

15 000,00

62,5

319 600,00

80,0

309 600,00
10 000,00
508 600,00
175 000,00

99,7
51,2

40 000,00

100,0

25 000,00

100,0

10 000,00

100,0

820 000,00

98,2

820 000,00
989 901,87
52 000,00
52 000,00

52,6

25 000,00
57 130,85
22 801,75
34 850,00
151 000,00
90 374,00
5 000,00
12 500,00
15 000,00
300 100,00
10 118,00
31 586,00
130 441,27
4 500,00
4 500,00

64,3

Міська програма підтримки сімей загиблих і постраждалих під час
масових акцій громадського протесту в період з 21 листопада 2013
року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб,які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що
утворилися для захисту незалежності суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших громадян,які
залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення
- щомісячні виплати сім’ям загиблих військовослужбовців
- відшкодування за лікування в ЦМЛ учасників бойових дій
- оплата житлово-комунальнимх послуг
Міська програма підтримки хворих з хронічною нирковою
недостатністю на 2018-2020 роки
- виплата допомоги хворим на ниркову недостатність
- виплата допомоги хворим на гемофілію
Програма зайнятості населення м.Яремче на період до 2020 роки
-

організація та проведення громадських робіт

Програма фінансування мобілізаційних заходів і цивільного захисту
та заходів з територіальної обороноздатності Яремчанської
міської ради на 2017-2021роки

449 600,00

249 440,09

55,5

280 000,00

66 300,00
3 140,09
180 000,00
210 000,00

75,0

20 000,00

160 000,00
50 000,00
9 472,87

47,4

20 000,00

9 472,87

65 000,00

9 697,00
9 697,00

- для придбання паливно-мастильних матеріалів
Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Яремчанської
міської ради на 2016-2020 роки

68 000,00

- для придбання паливно-мастильних матеріалів

Програма розвитку редакції регіонального часопису
«Яремчанський вісник» на 2015-2018 роки
фінансова підтримка (заробітна плата)
Комплексна цільова соціальна програма запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності оперативно-рятувальної служби
цивільного захисту Яремчанської міської ради до дій за
призначенням на 2016-2020 роки
Комплексна цільова соціальна програма запобігання виникнення
надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення
м.Яремче АРЗ СП до дій за призначенням на 2017-2020 роки
Програма військово-патріотичного виховання молоді, допризовної
підготовки, призову в Збройні сили України на строкову військову
службу, військову службу за контрактом на території міської ради
на 2017 – 2019 р.

487 000,00

РАЗОМ

9 771,60
9 771,60
487 000,00

14,4
100,0

487 000,00
50 000 ,00

50 000,00

100,0

10 000,00

5 000,00

50,0

40 000,0

15 054,90

37,6

15 054,90

-заходи по призову на строкову військову службу (придбання пального)

Програма військово-патріотичного виховання молоді, вирішенню
питань піднесення престижу військової служби, соціальнопобутових і культурних проблем військовослужбовців на території
міської ради на 2017-2019 роки
Міська цільова Програма безоплатної правової допомоги
населенню регіону Яремчанської міської ради
на 2017-2018 роки
Програма удосконалення роботи управління Державної
казначейської служби України у м.Яремче та комп’ютерноінформаційного забезпечення обслуговування місцевих бюджетів
за доходами та видатками на 2016-2018 роки
Програма підвищення ефективності роботи Яремчанського
відділення Надвірнянської об’єднаної Державної податкової
інспекції ГУ ДФС в Івано-Франківській області на 2017-2021 р.

14,9

10 000,0

10 000,0

100,0

5 000,00

-

-

30 000,00

30 000,00

100,0

25 000,00

-

7 090 600

4 666 192

-

65,8

ІІ. Цілі та пріоритети економічного і соціального
розвитку міста Яремче на 2019 рік
Основними пріоритетами соціально-економічного розвитку міста Яремче у
2019 році визначені наступні:
1.Формування достатньої ресурсної бази для фінансування пріоритетних
напрямів соціально-економічного розвитку міста:
- прогноз доходів місцевих бюджетів на 2019-2020 роки розрахований
відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, з
урахуванням пропонованих Міністерством фінансів України змін щодо податкової
реформи.
-удосконалення механізмів управління ресурсами міста та підвищення
ефективності використання бюджетних коштів;
-забезпечення ефективного та цільового використання землі та майна
територіальної громади міста Яремче;
-забезпечення ефективності та результативності управління комунальними
підприємствами міста Яремче;
-залучення
коштів
міжнародної
фінансової
технічної
допомоги,
запровадження механізмів державно-приватного партнерства для реалізації
інфраструктурних та соціальних проектів.
2.Забезпечення збалансованого економічного розвитку міста:
-розвиток індустрії туризму;
-підвищення рівня підприємницької активності, поліпшення бізнес-клімату;
-удосконалення системи надання адміністративних послуг;
-розвиток споживчого ринку та сфери послуг;
-створення сприятливого інвестиційного клімату, поглиблення міжнародного
та міжрегіонального співробітництва.
3.Забезпечення комфортних умов проживання в місті:
-модернізація та розбудова об’єктів інфраструктури та інженерних мереж
міста;
-реформування житлово-комунального господарства;
-розвиток
дорожньо-транспортної
інфраструктури
та
поліпшення
транспортного забезпечення;
-впровадження політики енергоефективності та енергозбереження;
-територіальний розвиток міста, будівництво житла та об’єктів
інфраструктури;

-охорона культурної спадщини;
-охорона навколишнього природного середовища.
4.Підвищення рівня соціальних стандартів та сприянні всебічному розвитку
громади міста:
-підвищення ефективності та стабільності соціального захисту мешканців
міста;
-забезпечення реалізації прав і гарантій мешканців міста у сфері трудових
відносин;
-поліпшення якості та доступності освіти;
-сприяння всебічному творчому розвитку та задоволенню культурних потреб
мешканців міста;
-створення умов для здорового способу життя та занять фізичною культурою
та спортом;
-забезпечення доступності якісних медичних послуг.
5.Створення сприятливих умов для соціального становлення,
самореалізації і вирішення нагальних проблем молоді, підвищення престижу
сімейних форм виховання, захист прав дітей.
6.Забезпечення інформаційної прозорості діяльності міської ради та її
виконавчих
органів,
запровадження
інноваційних
інформаційнокомунікаційних технологій електронного урядування.
7.Підвищення безпеки життєдіяльності населення міста.
8. Внесення змін до діючої містобудівної документації.

Розділ III. Основні напрями економічної і соціальної
політики м. Яремче у 2019 році
1. РОЗВИТОК РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
1.1. ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ
Основні проблеми у 2019 році:
- недостатність методичної, організаційної, інформаційної та матеріальної
підтримки суб’єктів підприємництва туристичної галузі;
- політична та економічна нестабільність у країні;
- недостатній рівень туристичної, сервісної та інформаційної інфраструктури;
- недостатній рівень забезпечення туристичної галузі висококваліфікованими
кадрами;
- недостатній рівень конкурентоспроможності операторів туристичного ринку
міста;
- низький рівень інформаційної та промоційної підтримки Яремче та регіону;
- нерозвинута сфера розваг та низький сервіс туристичних послуг;
- інфраструктурні проблеми (транспорт та сполучення, мобільний зв’язок та
інтернет, доступність туристичних об’єктів для інвалідів).
Головні цілі на 2019 рік:
- налагодження відносин з іноземними туристичними операторами;
- проведення активної рекламної політики щодо інформування потенційних туристів
про туристичні можливості Яремчанщини;
- стимулювання туроператорів та турагентів до покращення якості надання послуг
та створення нових можливостей для сфери розваг;
покращення туристичної інфраструктури для забезпечення належних умови для
прийому туристів, розширення спектру пропонованих послуг;
- створення системи найбільш ефективного використання туристичного потенціалу
міста;
- постійне збільшення кількості заходів регіонального, національного та
міжнародного рівнів з метою залучення туристів до міста;
- створення позитивного туристичного іміджу міста та промоція туристичних
ресурсів завдяки формуванню системи розпізнавальних туристичних знаків
(логотипу, бренду, друкованої продукції, сувенірів);
- посилення брендингової кампанії міста;
- здійснення комплексу заходів щодо удосконалення системи управління
туристичною галуззю та створення сприятливих умов для розвитку туристичного
бізнесу (покращення інвестиційної політики, удосконалення інформаційної

підтримки, розробка та вдосконалення туристичних маршрутів);
Основні завдання на 2019 рік:
- виконання заходів Програми розвитку туризму на території Яремчанської міської
ради на 2017-2020 роки;
- промоціювання регіону на українському та іноземному ринках туристичних
послуг;
- створення передумов для інвестування в туристичну галузь;
- створення нових робочих місць в галузі туризму для місцевого населення.
1.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ
Основні проблеми у 2019 році
 низький відсоток інвестицій в промислову галузь через нестабільність
cировинного ринку та високу вартість сировини;
 обмежений ассортимент виробництва товарів народного споживання;
 низький рівень впровадження інноваційних технологій у промисловості.
Головні цілі на 2019 рік:
 поступове відновлення повноцінного функціонування промислових підприємств;
 переорієнтація виробництва на переробку низькосортної деревини та деревних
відходів;
 впровадження на промислових підприємствах регіону інноваційних технологій –
лінії по випуску палетів;
 сприяти ефективній діяльності промислових підприємств основного кола та
популяризації їх промислового потенціалу, зокрема шляхом залучення промислових
підприємств міста до участі у бізнес – зустрічах, семінарах, форумах, виставковоярмаркових заходах, як у місті, так і за його межами.
Основні завдання на 2019 рік:
 забезпечення стабільної роботи промислових підприємств, нарощення обсягів
виробництва та експортного потенціалу;
 сприяння подальшій активізації експортної діяльності підприємств;
 нарощення обсягів випуску товарної продукції.
Очікувані результати:
 збільшення обсягів реалізованої промислової продукції за рахунок включення в
основне коло інших підприємств;
 збільшення інноваційно-активних підприємств у два рази;
 розширення асортименту та якості продукції;
 надходження інвестиційних ресурсів у основні виробничі фонди промислових
підприємств.

1.3. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Пріоритетними галузями території вважають:
o надання туристичних послуг,
o готельно-ресторанний бізнес,
o переробка грибів та ягід.
Основні проблеми у 2019 році:






неприйнятний рівень розвитку міського ЖКГ,
нестача атракцій,
недостатній розвиток креативних індустрій (нестача унікальних місцевих
сувенірів тощо),
недостатній кваліфікаційний рівень кадрів,
падіння потоку туристів навесні та восени.

Основні завдання на 2019 рік:
-

навчання кадрів з метою підвищення рівня сервісу,

-

сприяння промоції міста (створення онлайн-каталогу місцевих продукції та
послуг, активізація діяльності з містами-партнерами,

-

сприяти створенню нових туристичних атракцій і напрямів туризму
(лікувальний),
сприяння доступу до фінансування (спрощення пошуку інформації про грантові
програми з розвитку МСП, пільгове кредитування, проведення тренінгів з
підготовки бізнес-пропозицій, аплікаційних форм),

-

-

розвивати інфраструктуру і комунікації (безперебійна подача електроенергії,
доступу до мережі інтернет, прибирання відходів, будівництво доріг),
сприяти у пошуку інвесторів і клієнтів,
сприяти пошуку недорогих кредитних ресурсів,
забезпечити рівні умови для місцевих і немісцевих бізнесів,
впровадження нових способів залучення туристів, наприклад, шляхом
активного застосування можливостей електронного бізнесу, соціальних мереж,
переробка продукції лісівництва з використанням сучасних інноваційних
технологій та просування її на зовнішні ринки.

Очікувані результати:
- поступове зростання кількості малих підприємств: у 2019 році до 479 одиниць,
або 52 діючих підприємства на 10 тис. осіб наявного населення;

поступове збільшення кількості найманих працівників (чисельності працюючих
на малих підприємствах): у 2019 році до 700 осіб, у 2020 – до 1850);
- передбачається що зросте кількість підприємців – фізичних осіб: станом на
кінець 2019 року прогнозується на рівні 1350 осіб;
- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами має
збільшитися: у 2019 році – до 384,3 млн. грн., або на 15,0 %;
- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніми підприємствами має
збільшитися: у 2019 році – до 265,0 млн. грн., або на 15,2 %;
-

1.4. ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТУКТУРА
ТА ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО
Основні проблеми:
 висока зношеність пасажирського автотранспорту;
 відсутність прямого сполучення Яремче із населеними пунктами Ворохта,
Яблуниця, Вороненко та Ворохтою
Головні цілі на 2019 рік:
 покращення інвестиційної привабливості регіону шляхом належного утримання
дорожньої інфраструктури;
 вдосконалення транспортної мережі;
 купівля муніципального транспорту;
 охоплення сільських населених пунктів регулярним транспортним сполученням.






Основні завдання на 2019 рік:
виконання заходів «Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг комунальної власності м. Яремче на 2019-2023 роки»;
організація зручного транспортного сполучення м. Яремче з населеними пунктами
міської ради, області та найбільшими обласними центрами України;
контроль за перевезеннями пільгових категорій населення;
біжучий та капітальний ремонт доріг місцевого значення;
визначення нових місць для паркування транспортних засобів.

1.5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Основні напрямки діяльності у 2019 році
1.
2.
3.
4.

Енергозбереження.
Благоустрій та санітарна очистка.
Розвиток житлового фонду міста.
Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства.

1. Енергозбереження
Основні проблеми:
 наявність застарілого енергозатратного обладнання;
 зношеність мереж
 недостатній рівень фінансування заходів з енергозбереження.
Основні цілі:
 реалізація заходів Програми енергоефективності Яремчанської міської ради
2016-2020 роки;

на

заощадження енергоносіїв шляхом впровадження енергозберігаючих
технологій;
 підвищення якості надання послуг теплопостачання;
 забезпечення прозорості встановлення тарифів на послуги.


Шляхи реалізації визначених цілей:
 залучення
та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного
переоснащення підприємств;
 належний облік та оптимізація витрат і втрат енергетичних та матеріальних
ресурсів у свері виробництва та надання послуг;
 здійснення формування планових тарифів на послуги згідно з новою методикою
розрахунків за участю громадських організацій;
 фінансова підтримка комунальних підприємств, згідно Програми.
Критерії досягнення цілей:
- виконання заходів по підготовці котелень навчальних закладів до осінньозимового періоду 2019-2020 років;
- заміна застарілого енергозатратного обладнання (котли, установки тощо) з
використанням енергозберігаючих технологій.
2.Благоустрій та санітарна очистка






Основні проблеми:
недостатній рівень благоустрою території міста;
проблема збору та утилізації твердих побутових відходів;
небажання жителів долучатись до благоустрою прилеглих територій.
висока собівартість послуг із утилізації ТПВ через віддаленість до полігону
складування

Основні цілі:

покращення благоустрою території міста.













Шляхи реалізації визначених цілей:
виконання заходів «Програми будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
вулиць і доріг комунальної власності м. Яремче на 2019-2023 роки»;
дотримання Правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та
захоронення відходів, в тому числі використаних пластмасових ПЕТ пляшок, як
вторинної сировини на території Яремчанської міської ради;
будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення центральних
вулиць населених пунктів Яремчанщини;
капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;
розширення площ зелених насаджень (квітників, газонів);
створення приймальних пунктів вторинної сировини;
завершення робіт по берегоукріпленню, відновленню доріг та мостів;
поновлення вказівників вулиць міста Яремче;
облаштування зупиночних пунктів в м. Яремче;
запровадження альтернативних методів збору та утилізації відходів

Критерії досягнення цілей:

позитивні відгуки мешканців та гостей міста;

відсутність скарг на дії керівників житлово комунального господарства
3. Розвиток житлового фонду міста
Основні проблеми:



зношеність існуючого житлового фонду;
неналежне утримання громадянами прибудинкової та прилеглої до неї
території.

Основні цілі:
- введення нового житла, реконструкція та капітального ремонту існуючого
житлового фонду;

підвищення якості надання послуг з утримання будинків та прибудинкових
територій;

забезпечення прозорості встановлення тарифів за послуги міського
комунального підприємства (квартплата).
Шляхи реалізації визначених цілей:


за рахунок системи пільгового державного довгострокового кредитування
реалізувати програму індивідуального житлового будівництва на селі (програма
«Власний дім»);






введення в експлуатацію нового житлового фонду;
проведення реконструкції будинків старого житлового фонду;
створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
4.Розвиток водопровідно-каналізаційного господарства

Проблемні питання:

зношеність водопровідних та каналізаційних мереж;

застаріле обладнання та установки систем водопостачання та водовідведення;

недостатні потужності очисних споруд та відсутність сучасних очисних
технологій.
Основні цілі:
 підвищення якості надання послуг водопостачання та водовідведення;
 збільшення споживачів послуг водопостачання та водовідведення;
 забезпечення прозорості встановлення тарифів на дані послуги;
Шляхи реалізації визначених цілей:






реалізація Програми забезпечення населення м.Яремче та смт.Ворохта якісною
питною водою в достатній кількості на 2006-2020роки;
залучення та накопичення інвестиційних ресурсів для технічного переоснащення
підприємств водопостачання та водовідведення;
прозорість у прийнятті рішень щодо формування тарифів на послуги згідно з
новою методикою розрахунків за участю громадськості;
залучення державних коштів до будівництва очисних споруд та каналізаційних
мереж.
визначення альтернативних шляхів забезпечення водою міста

Критерії досягнення цілей:
 збільшення кількості приватних садиб, підключених до мереж водопостачання та
водовідведення;
 одержання якісної очистки стічних вод та зниження рівня забрудненості
навколишнього середовища.
1.5.

ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Основні проблеми у 2019 році:
- вилучення земель у Карпатського національного природного парку та їх
подальшої передачі громадянам, які належать до відповідних територіальних громад
на виконання Указу Президента України № 215/2010 від 23.02.2010 року «Про
розширення території Карпатського національного природного парку»;

- проведення робіт по встановлення меж населених пунктів;
- встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг на території
Яремчанської міської ради;
- проведення інвентаризації земель;
- узгодження меж земельних ділянок із землями залізничного транспорту;
-

поновлення грошової оцінки земель.

Головні цілі на 2019 рік:
- проведення проектних, містобудівних робіт, планово-картографічних зйомок,
виготовлення проектів землеустрою земельних ділянок та виготовлення свідоцтв на
право власності земельних ділянок територіальної громади міста;
- виконання рішенням міської ради від 30.07.2015 р. № 581-32/2015 «Про
розроблення масиву забудови земельних ділянок» для надання земельних ділянок
учасникам АТО;
- виготовлення топографічної карти для проведення нормативно-грошової оцінки
земель міста;
- проведення робіт по встановленню меж населеного пункту (м.Яремче) в натурі (на
місцевості).
Основні завдання на 2019 рік:
- виконання робіт передбачених Програмою земельної реформи по Яремчанській
міській раді;
- проведення картографічних послуг із створенням топографічних планів на
території населеного пункту м.Яремче;
- розроблення проекту землеустрою щодо встановлення змін меж адміністративнотериторіальної одиниці м.Яремче;
- затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель
м.Яремче.

2.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ЕКОНОМІЧНОГО
ЗРОСТАННЯ
2.1. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ
Основні проблеми у 2019 році:
- недостатня кількість кваліфікованих кадрів;
- недостатня диверсифікація ринків збуту продукції;
- значне зростання витрат підприємств у зв’язку з необхідністю здійснення
модернізації та технічного переоснащення, впровадження енергозберігаючих
технологій;
- низький рівень участі громадськості в обговоренні проектів регуляторних
актів;
- низький рівень розвитку інноваційного підприємництва;
- несанкціонована та стихійна торгівля;
- недостатній платоспроможний попит на внутрішньому ринку.
Головні цілі на 2019 рік:
- забезпечення

сприятливих

умов

для

здійснення

підприємницької

діяльності;
- консолідація зусиль органів місцевого самоврядування, громадських
об’єднань, представників інфраструктури підтримки підприємництва щодо
запровадження комплексної підтримки розвитку підприємництва;
- стимулювання
розвитку
інноваційно-орієнтованих
промислових
підприємств;
- задоволення попиту населення громади в якісних товарах і послугах та
розвиток мережі закладів торговельного і побутового обслуговування.

Основні завдання на 2019 рік :
- створення сприятливих нормативно-правових умов для розвитку
підприємництва;
- підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для
бізнесу;
- розвиток інноваційних промислових точок зростання;
- просування продукції промислового комплексу на внутрішньому та
зовнішніх ринках залучення стратегічних інвесторів у промисловість ;
- підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС;
- нарощування обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції,
розширення її асортименту та підвищення якості, технологій та світових
стандартів, комплексної механізації та автоматизації трудомістких процесів та
поступове підвищення реального рівня життя населення;
- розвиток споживчого ринку.

Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей:
- прозоре обговорення проектів регуляторних актів;
- розробка і подання дерегуляційних ініціатив (у т.ч. щодо спрощення
адміністративних процедур, пов’язаних з відкриттям, веденням та закриттям
бізнесу);
- надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього
підприємництва;
- розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в
електронному вигляді;
- підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури;
- популяризації продукції промислового комплексу на внутрішньому та
зовнішньому ринках;
- підтримка та залучення місцевих виробників до участі у виставкових
заходах, конкурсах тощо;
- проведення інформаційно-консультативних заходів з імплементації
законодавства ЄС з питань промислових стандартів та оцінок відповідності ЄС;
- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих
столів», форумів, зустрічей ;
- проведення та участь у заходах взаємодії бізнесу та влади (форуми,
координаційні ради тощо);
- проведення щоквартального моніторингу об’єктів на предмет дотримання
Правил благоустрою;
- залучення на споживчий ринок громади продовольчих ресурсів шляхом
проведення ярмарків;
- підтримка суб’єктів господарювання та залучення їх до організації
торговельного обслуговування під час загальноміських заходів;
- продовження роботи по впорядкуванню розміщення тимчасових споруд у
сфері торгівлі та побутового обслуговування;
2.2.

ВІДКРИТІСТЬ ТА ДОСТУПНІСТЬ

Основні завдання на 2019 рік:
- розробити новий сайт міської ради;
- поширювати ініціативи в сфері відкритих даних з метою їх популяризації,
проведення професійних навчань з питання формування та оприлюднення
наборів відкритих даних;
- розробити нормативно-правову базу, для організації належної роботи з
відкритими даними, їх розвиток, моніторинг, що дозволить приєднатись до
Міжнародної хартії відкритих даних;
- забезпечити оприлюднення розпорядниками інформації наборів відкритих
даних, їх використання при створенні візуалізованої інформації, звітів,
аналітичних довідок тощо.
Очікувані результати у 2019 рік:
- підвищення відкритості діяльності міської влади

2.3. ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА
Основні проблеми у 2019 році:
- зниження інвестиційно-інноваційної активності у місті;
- відсутність розвитку у сфері культури та туризму, що призводить до
зменшення привабливості міста.
Головні цілі на 2019 рік:
- сприяння сталому розвитку міста шляхом залучення додаткових фінансових
ресурсів в соціально-економічний розвиток,
- підвищення інвестиційної привабливості міста, просування інвестиційних
продуктів налагодження співпраці з іноземними партнерами;
- активізація інвестиційної діяльності в цілому та внутрішнього інвестиційного
процесу.
- посилення міжнародного співробітництва і формування позитивного іміджу
міста.
Основні завдання на 2019 рік :
- підготовка інвестиційних проектів та їх просування.
- вивчення, узагальнення та впровадження передового іноземного і
вітчизняного досвіду в сфері інвестиційної діяльності;
- залучення коштів вітчизняних інвесторів, міжнародних грантів та
громадських організацій, фондів,
- забезпечення розробки рекламних матеріалів (в тому числі на іноземних
мовах), презентацій інвестиційних проектів, оприлюднення їх через засоби
масової інформації;
- співпраця з органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування,
донорськими
організаціями
та
дипломатичними
представництвами іноземних держав;
- постійний моніторинг доступних джерел залучення грантів та коштів
міжнародної технічної допомоги.
Очікувані результати:
- збільшення обсягу капітальних інвестицій на 11,0 %;
- збільшення обсягу прямих іноземних інвестицій, що складатиме 102,0% до
попереднього року;
- збільшення обсягів експорту на 105,8 % до попереднього року та імпорту на
103,3%.
2.4. СФЕРА ОБІГУ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ І ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ
Основні проблеми у 2019 році:

недостатньо розвинута мережа закладів сфери побутових послуг в
м.Яремче та населених пунктах;

відсутність мережі торговельних закладів швидкого обслуговування.

Головні цілі на 2019 рік:

розбудова та розширення об’єктів інфраструктури з надання туристичних
послуг;

модернізація об’єктів, що надають послуги з прокату лижного
спорядження;

створення мережі прокатних пунктів предметів побутового призначення та
ін.;

розширення мережі об’єктів з надання побутових послуг, а саме: ремонт
взуття; індивідуальне пошиття взуття, одягу та ін.; ремонт побутових машин і
приладів; ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів; хімічне
чищення та фарбування; послуги пралень; ремонт і будівництво житла; послуги
лазень і душів; послуги перукарень;перевезення вантажів для населення;
ритуальні послуги тощо;

збільшення обсягів туристичних та екскурсійних послуг (туристичні
подорожі; екскурсії; туристичні походи; рекламно-інформаційні, транспортні,
побутові послуги; послуги проживання; культурно-масові та спортивнооздоровчі послуги);

розробка стандартів надання кінних екскурсій з метою підвищення їх
якості;

реконструкція продуктово-промислових ринків у торгівельні комплекси,
створення сприятливих умов для продажу сільськогосподарської продукції
безпосередньо її виробниками;

залучення інвестицій у розширення мережі підприємств побутового
обслуговування населення.
Основні завдання на 2019 рік:

ліквідація стихійної торгівлі на прилеглих до ринків територіях та інших
невстановлених місцях;

сприяння у відкритті на території міста підприємств фірмової торгівлі
основних виробників продовольчих товарів області;

відкриття на ринках закладів побутового обслуговування населення;

координація зусиль органів виконавчої влади та контролюючих служб міста
щодо забезпечення захисту прав споживачів в торговельній мережі;

облаштування суб’єктами господарювання на прилеглих територіях
атракційно-розважальних майданчиків;

підвищення рівня і якості обслуговування відвідувачів в закладах
ресторанного господарства та роздрібної торгівлі;

виділення місць на ринках для організації торгівлі продукцією власного
виробництва та залучення продукції місцевих виробників до реалізації у
торговельній мережі;

забезпечення бюджетними установами освіти, охорони здоров’я,
суб’єктами підприємницької діяльності, які здійснюють харчування дітей у
загальноосвітніх закладах регіону, укладання угод на постачання
сільськогосподарської продукції та основних продовольчих товарів
із

товаровиробниками;

організація
та
проведення
ярмаркових
заходів
із
продажу
сільськогосподарської та іншої продукції безпосередньо з товаровиробниками.

формування
конкурентоспроможного
середовища,
недопущення
монополізації регіональних соціально важливих для економіки краю ринків.

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання регіону норм цінової
політики та застосування граничних розмірів торговельних надбавок на основні
продукти харчування;

організація семінарів – навчань для суб’єктів підприємницької діяльності з
вивчення законодавства у сфері торговельного обслуговування населення;

проведення моніторингу за ціновою ситуацією на продовольчому ринку
міста на основні продовольчі товари;

благоустрій територій прилеглих до ринків та об’єктів торгівлі.
Очікувані результати:

збільшення обсягів обороту роздрібної торгівлі;

облаштування об’єктів торгівлі відповідно до сучасних стандартів;

додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності
працівників
у сфері торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг;

збільшення чисельності працюючих в закладах торгівлі (послуг);

легалізація найманої праці та заробітної плати.
2.5. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ТА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА
Основні проблеми у 2019 році:

відсутність державних гарантій в кредитуванні малих підприємств;

високі банківські відсотки за кредитами;

недостатня прозорість ведення підприємницької діяльності (велика
кількість підприємств, що декларують виплату заробітної плати на рівні
мінімально допустимої, наявність незареєстрованих працівників тощо);

недостатність професійних знань та досвіду щодо зайняття бізнесом;

підвищення вартості енергоресурсів, сировини, матеріалів, зростання цін у
постачальників та посередницьких структур;
Основні завдання на 2019рік:
- забезпечити дотримання норм законодавства щодо регуляторної політики,
здійснювати координацію діяльності з реалізації регуляторної політики у сфері
господарської діяльності;
- забезпечити якісну роботу системи дозвільно-погоджувальних процедур для
бізнесу, у тому числі для підприємців, діяльність яких має сезонний характер,
щодо дотримання строків надання адміністративних послуг;

- забезпечити покращення умов розвитку бізнес-клімату міста шляхом
впровадження загальних освітніх програм, фінансових стимулів та розвитку
бізнес-інфраструктури;
- сприяти розвитку жіночого підприємництва (здійснення гендерного аналізу,
організація навчання для жінок – підприємців, проведення інформаційної
кампанії, розвиток соціального підприємництва);
- здійснювати інформаційно-промоційне сприяння бізнесу, залучати суб’єктів
малого та середнього підприємництва до участі у виставково-ярмаркових
заходах, акціях, тематичних фестивалях, як у місті так і за його межами;
- сприяти зовнішньоекономічній діяльності малого й середнього бізнесу
(налагодження співпраці з містами - партнерами для просування на зовнішні
ринки місцевої продукції);
- сприяти участі представників малого й середнього бізнесу в інвестиційних,
економічних форумах, спеціалізованих виставках на місцевому, регіональному та
міжнародному рівнях;
 відзначення кращих підприємців міста Яремче;
 надання рекомендацій суб’єктам підприємницької діяльності на отримання
кредитів щодо реалізації бізнес - проектів по розширенню туристичних та
побутових послуг та впровадженню інноваційно-інвестиційних технологій на
виробничих підприємствах;
 випуск буклетів, брошур, листівок з рекламною інформацією про інвестиційну
привабливість регіону та діяльність суб’єктів підприємницької діяльності в
різних галузях економіки;
 поновлення бази даних про наявність незадіяних нежитлових приміщень
комунальної власності та передача їх в оренду суб’єктам підприємницької
діяльності;
 організація курсів підвищення кваліфікації, навчання СПД та найманих
працівників, а саме: продавців, офіціантів, кухонних працівників.
Очікувані результати:
- покращення інформаційного та консультаційного забезпечення малого й
середнього бізнесу, підвищення рівня правової та економічної грамотності;
- збільшення загальної кількості працюючих в економіці міста, створення
додаткових робочих місць;
- збільшення податкових надходжень до бюджету міста від діяльності суб’єктів
малого й середнього бізнесу;
- підвищення соціальної відповідальності малого й середнього бізнесу, створення
ефективної, прозорої взаємодії між владою та бізнесом у рамках державноприватного партнерства;
- підвищення рейтингових позицій міста за рівнем ділової, інноваційної та
інвестиційної активності серед міст України;
- створення дієвих об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, що
відповідають європейським стандартам;
- забезпечення малого й середнього бізнесу кваліфікованими кадрами;
- підвищення рівня впізнаваності місцевих виробників в Україні та за кордоном.

2.6. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА
СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ
Головні цілі на 2019 рік:
- розвиток зовнішньоекономічної діяльності та підвищення рівня міжнародного
співробітництва ;
- створення сприятливого інвестиційного клімату для іноземних інвесторів;
- промоція міста в Україні й за кордоном, його позиціонування як туристичного
та культурно-мистецького центру;
- формування позитивного міжнародного іміджу;
- покращення співпраці з партнерськими містами ;
- підвищення рівня поінформованості громадян про міжнародну діяльність
міста;
- сприяння реалізації в місті державної політики європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
Головні завдання на 2019 рік:
- реалізація заходів щодо поширення інформації про інвестиційні можливості
міста та підприємств;
- сприяння просуванню продукції місцевих товаровиробників на зовнішній
ринок;
- поглиблення зв`язків з порідненими закордонними містами у галузях,
обумовлених в укладених угодах
- покращення інформаційного забезпечення міжнародного співробітництва,
розширення присутності міста в інформаційному просторі шляхом публікацій в
електронних та паперових виданнях, представлення презентацій.
- активізація роботи для участі у грантових програмах Євросоюзу, регіональних
утворень, міжнародних фондів та організацій;
- залучення коштів міжнародної технічної допомоги у рамках програм сусідства
Європейського Союзу;
- налагодження співпраці з міжнародними організаціями, торгово-економічними
представництвами, а також залучення до співпраці місцевих та міжнародних
фондів і програм;
- проведення міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих
столів», форумів, зустрічей;
- налагодження співпраці з міжнародними організаціями, торгово-економічними
представництвами, а також залучення до співпраці місцевих та міжнародних
фондів і програм.
Очікувані результати:

забезпечення позитивного сальдо в балансі зовнішньої торгівлі регіону та
зростання коефіцієнту покриття експортом імпорту;

поліпшення міжнародного іміджу регіону, що створить умови для
підвищення ефективності співробітництва, зростання іноземних інвестицій в
економіку регіону.

3. РОЗВИТОК ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
3.1 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я, МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА
Основні проблеми у 2019 році:

застаріла матеріально-технічна база закладів охорони здоров’я;

недостатня кількість сучасної лікувально-діагностичної апаратури.
Головні цілі на 2019 рік:

підвищення якості надання медичних послуг;

запровадження та встановлення енергозберігаючих технологій в закладах
охорони здоров’я;
Основні завдання на 2019 рік:

забезпечення надання високоякісної медичної допомоги, забезпечення
посилення профілактичної спрямованості медичних послуг, впровадження
стратегії надання послуг щодо збереження здоров’я населення лікарями
вторинної ланки, розширення доступу до медичних послуг населення та
поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я
міста, виконання Національних програм;

заміна водо-каналізаційної системи в медичній установі;

утеплення фасаду лікарні;

заміна пожежного гідранту і пожежного рукава;

придбання медичної апаратури.
3.2. ОСВІТА
Основні проблеми у 2019 році:
- Недостатньо реалізовані потреби населення на влаштування дітей у заклади
дошкільної освіти.
- Застаріла матеріально-технічна база навчальних кабінетів закладів
загальної середньої освіти, зокрема кабінетів природничо-математичних і
технологічних дисциплін.
- Недостатня навчально-методична та матеріально-технічна база закладів
позашкільної освіти.
- Енерговитратність та застарілість систем життєзабезпечення (енерго-, газо-,
тепло-, водопостачання та водовідведення) закладів освіти.
- Половина транспортних засобів закладів загальної середньої освіти
вичерпали свій фізичний ресурс.
Головні цілі на 2019 рік:
- Забезпечення реалізації державної освітньої політики щодо розвитку освіти
відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української
школи, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІст.,

-

-

-

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021року,
державних програм, нормативних актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, розпоряджень місцевих
органів влади.
Забезпечення реалізації права кожного громадянина міста на здобуття
якісної освіти; спрямування діяльності закладі освіти ,на забезпечення
виконання державних та регіональних програм, а також міської Програми
розвитку освіти на 2016-2023 роки.
Вдосконалення структури методичної роботи з педагогічними
працівниками на основі індивідуалізації та диференціації, формування
готовності вчителя до сприйняття та використання в роботі особистісних
орієнтованих освітніх технологій, сучасних інноваційних педагогічних
ідей, передового педагогічного досвіду.
Адаптація педагогічних працівників закладів загальної, дошкільної та
позашкільної освіти регіону до професійної діяльності в умовах швидких
соціально-економічних змін.
Формування ефективної системи національного виховання та гармонійного
розвитку особистості.
Оновлення та зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів
(Додається).
Створення умов для реалізації Державного стандарту початкової освіти
«Нової української школи».

Основні завдання на 2019рік:
- Стовідсоткове охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей
п’ятирічного віку.
- Налагодження системи роботи щодо впровадження нового Державного
стандарту початкової освіти «Нової української школи».
- Забезпечення умов для формування готовності педагогічних працівників до
роботи в умовах Нової української школи.
- Забезпечення впровадження в освітній процес змісту інноваційних
технологій з урахуванням сучасних потреб учителів і вимог реформування
освіти.
- Координація роботи всіх ланок закладів освіти щодо наукового, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу.
- Комплексна
реалізація
оздоровчих
функцій
шкільної
освіти,
співвідношення обсягу і складності змісту навчального матеріалу з
віковими можливостями дітей, перспективами їхнього розвитку.
- Дотримання наступності змісту навчальних програм й вимог щодо його
засвоєння між базовим компонентом дошкільної освіти і початковою
школою, основною і старшою ланками освіти.
- Забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної
компетентності учнів, здійснення профілізації старшої школи.
- Впровадження енергозберігаючих технологій в закладах освіти.
- Збільшення потужностей закладів дошкільної освіти шляхом реконструкції
діючих.

- Ефективна робота комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»
Яремчанської міської ради.
- Виконання заходів по підготовці котелень навчальних закладів міської ради
до опалювального періоду.
- Вжиття заходів щодо залучення коштів на:
1.Обробку дерев’яних конструкцій дахів закладів загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти вогнетривким розчином.
2.Влаштування пожежної сигналізації в закладах загальної середньої,
дошкільної та позашкільної освіти.
3.Влаштування скважини питної води та капітальний ремонт приміщення
їдальні Яремчанської ЗОШ І-ІІ ст.№3.
4.Облаштування комерційного вузла обліку газу засобами дистанційної
передачі даних в приміщенні паливних ЦПРДЮ та Яремчанської ЗОШ І-ІІ ст.
№3.
5.Ремонт очисних споруд та системи опалення Яблуницької ЗОШ І-ІІІ ст.
6.Капітальний ремонт приміщення закладу дошкільної освіти «Гірський
струмочок» (ремонт даху, влаштування водовідведення, ремонт системи
опалення та каналізаційної системи).
7.Капітальний ремонт системи опалення в закладі дошкільної освіти «Гірський
струмочок».
8.Добудова Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 з влаштуванням автономного
джерела опалення.
Очікувані результати:
- Створення умов для забезпечення реалізації прав та інтересів громадян
щодо отримання дошкільної, повної загальної середньої освіти та рівного
доступу до якісної освіти.
- Вдосконалення мережі закладів загальної середньої, дошкільної та
позашкільної освіти, приведення її у відповідність до потреб населення та
забезпечення стабільного функціонування закладів освіти.
- Забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу.
- Підвищення якісного рівня надання освітніх послуг.
3.3. РОЗВИТОК МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ
Основні проблеми у 2018 році:
 неузгодженість дій через дублювання повноважень органів місцевого
самоврядування, установ та організацій щодо вирішення деяких питань,
пов’язаних з життям молоді та участю її у всіх сферах життєдіяльності
Яремчанського регіону;
 відсутність широкого інтересу молоді до ведення здорового способу життя;
 відтік обдарованої молоді в інші регіони держави та за кордон;
 послаблений рівень розвитку різноманітних видів і форм діяльності
молодіжних громадських організацій;

 відсутність організованих клубів за інтересами для молоді, якісного джерела
інформування молоді про події в місті.
Основні цілі на 2018 рік:
 допомога молодим людям у реалізації їхніх творчих можливостей;
 сприяння профорієнтації та допомога в працевлаштуванні молоді, у тому числі
доручення до само зайнятого населення;
 підтримка діяльності та розвиток молодіжних громадських об’єднань і
організацій;
 підтримка підприємницької ініціативи молоді;
 удосконалення відповідних умов для формування гармонійно розвинутої
особистості в усіх сферах життєдіяльності;
 пропаганда ведення здорового способу життя та формування нової молодіжної
культури;
 налагодження комунікації з молоддю.
Шляхи реалізації визначених на 2018 рік цілей:






діяльність щодо формування і реалізації молодіжної політики;
проведення цільових тематичних заходів;
сприяння розвитку молодіжних громадських організацій та об’єднань;
виконання міської програми з молодіжної політики;
залучення активної молоді до впровадження заходів з молодіжної політики та
пропаганди здорового способу життя.

Критерії досягнення цілей:
 правовий та соціальний захист молодих громадян; підвищення рівня
поінформованості громадськості щодо цінності вищої освіти та роботи у своїй
державі;
 урізноманітнення форм відпочинку молоді;
 забезпечення розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з
питань безпечної поведінки молоді, формування здорового способу життя;
створення належних умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального
благополуччя молоді;
 стимулювання громадської активності молоді; формування національної
гідності.
3.4 КУЛЬТУРА
Головні цілі на 2019 рік:
- розвиток існуючої мережі закладів та установ культури;
- збереження кращих традицій мистецької освіти;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів та установ культури,
особливо у сільській місцевості;
- збереження і раціональне використання визначних пам’яток
історико-культурної спадщини краю;
- наповнення фондів бібліотек соціально-важливою літературою та
періодичними виданнями;
- створення при Будинках культури в населених пунктах регіону
аматорських колективів та драмгуртків;
- формування позитивного іміджу регіону шляхом організації виставок,
ярмарок, фестивалів;
- налагодження культурних зв’язків з українською діаспорою;
- розвиток двостороннього культурного співробітництва з іншими країнами;
- збереження національної культурної спадщини як основи національної
культури.
Основні завдання на 2019 рік:
- підтримувати обдаровану молодь;
- надавати методичну та фінансову допомогу народним аматорським
колективам;
- активізувати творчий пошук в процесі навчання в ДШМ;
- проводити та брати участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних
конкурсах та фестивалях;
- презентувати культурні надбання краю за межами держави;
- формувати та постійно оновлювати асортимент вітчизняної книжкової
продукції;
- проводити ремонтно-реставраційні роботи пам’яток історії та культури;
- проводити реконструкцію закладів культури;
- продовжити будівництво Будинку культури в с. Микуличин.
- створення умов для належного функціонування мережі закладів
культури і мистецтва з метою розвитку вільної та різноманітної
мистецької творчості;
- реконструкція клубу під культурно-просвітницький центр по вул. Свободи,
85 А в м. Яремче;
- істотне забезпечення матеріально-технічної бази закладів культури;
- забезпечення належного збереження, використання, наукового
вивчення рухомих та нерухомих пам’яток історії та культури;
- залучення обдарованої молоді до творчого процесу;
- забезпечення читацьких запитів всіх соціальних верств населення;
- забезпечення просвітницької, виховної ролі національної культури;
- збереження народних мистецьких традицій;
- прискорення інтеграції української культури у світовий культурний
простір, що сприятиме формуванню закладами культури позитивного
іміджу України в світі, подоланню існуючих негативних стереотипів щодо
України та її культури.

3.5 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
Основні проблеми у 2019 році:
 недостатнє матеріально–технічне забезпечення спортивним інвентарем та
обладнанням діючих спортивних шкіл регіону;
недостатнє залучення дітей, підлітків до занять спортом, створення

обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих
досягнень;
 недостатнє проведення фізкультурно–оздоровчої роботи у виробничій та
соціально – побутовій сфері;
 недостатнє фінансування відомчих навчально–спортивних баз в галузі
модернізації та оновлення діючих спортивних споруд та об’єктів.
Основні цілі на 2019 рік:
 збереження існуючої мережі об’єктів і закладів фізичної культури і спорту,
ефективне їх використання та будівництво сучасних спортивних споруд;
 удосконалення економічних засад у сфері фізичної культури і спорту,
запровадження ефективного кадрового, фінансового, матеріально – технічного,
науково – методичного та інформаційного забезпечення.
 виконання у 2019 році заходів програми «Розвиток фізичної культури і спорту
в місті»;
 розвиток спортивного туризму та олімпійських видів спорту;
 розвиток пластового руху на території регіону.
Шляхи реалізації визначених на 2019 рік цілей:
 залучення дітей, підлітків, молоді до регулярних занять фізичною культурою
та спортом до 30 відсотків від загальної кількості учнівської молоді;
 створення належних умов для більш ефективної підготовки спортсменів
високої майстерності;
 покращення стану матеріально – технічної бази спортивних шкіл шляхом
залучення спонсорських коштів та меценатів, також коштів міського, сільських та
селищного бюджетів;
 організація спортивно–масових заходів для всіх верств населення, а також
спартакіади серед трудових колективів та населених пунктів регіону.
Критерії досягнення цілей:
 підвищення якості проведення навчально–тренувального процесу в дитячо–
юнацьких спортивних школах регіону;
 відкриття нових секцій та спортивних гуртків із нетрадиційних видів спорту;
 проведення міських змагань, турнірів із зимових видів спорту та участі в
обласних та всеукраїнських змаганнях;
 відзначення кращих спортсменів регіону за підсумками проведення обласних
спартакіади грошовими преміями та нагородами;

3.6. ПІДТРИМКА СІМ’Ї ТА МОЛОДІ, ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ
Основні проблеми у 2019 році :

відсутність умов для формування гармонійно-розвинених особистостей,
утвердження здорового способу життя дітей та підлітків;

порушення правил торгівлі стосовно продажі дітям спиртних напоїв та
тютюнових виробів;

збільшення кількості бездоглядних та безпритульних дітей;

ріст підліткової злочинності;

збільшення кількості дітей, котрі з тих чи інших причин перебувають у
складних життєвих умовах;

порушення прав дітей;

зниження рівня культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за
виконання своїх обов’язків;

відсутність за місцем проживання дитячих позашкільних закладів для
занять у вільний від навчання час;

забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування.

працевлаштування молоді, у першу чергу фахівців, що не мають
практичного досвіду роботи;

поширення негативних проявів у молодіжному середовищі.
Основні цілі на 2019 рік:

реалізація заходів Міської програми соціального захисту дітей, їх прав та
інтересів, подолання дитячої бездоглядності і безпритульності; розвиток
сімейних форм виховання у м.Яремче;

реалізація заходів Загальнодержавної програми «Національний план дій
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини»;

забезпечення своєчасності влаштування дітей, які втратили батьків або
залишилися без батьківського піклування в прийомні сім’ї та дитячі будинки
сімейного типу;

проведення профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал», «Урок», з
метою зменшення кількості безпритульних дітей та схильних до бродяжництва.

підвищення ефективності роботи із запобігання дитячій бездоглядності і
безпритульності;

своєчасне виявлення дітей, що проживають у функціональнонеспроможних сім’ях, створення належних умов для їх здорового розвитку;

забезпечення соціального захисту дітей та належного їх виховання, яке
грунтується на здобутках українського національного та світового культурногоісторичного розвитку;

поліпшення діяльності органів опіки і піклування щодо виявлення дітей, які
потребують соціального захисту.

Шляхи реалізації визначених цілей на 2019 рік:

створення на базі загальноосвітніх закладів, розташованих в сільській
місцевості центрів культури для організації змістовного дозвілля та відпочинку
дітей;

створення прийомних сімей;

організація дозвілля молоді в клубних установах;

передбачення в бюджеті міста коштів на соціальне житло.
Критерії досягнення цілей :

зменшення кількості безпритульних дітей та бездоглядних дітей;

забезпечення комплексного вивчення і розв’язання проблем дітей і сімей, в
яких вони виховуються;

зменшення кількості неблагополучних сімей;

створення умов для забезпечення соціально-правового захисту дітей, їх
соціально-психологічної реабілітації;

поліпшення діяльності комісії з питань захисту прав дитини;

зменшення кількості дітей, схильних до правопорушень;

своєчасне забезпечення влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування у сімейні форми виховання.
3.7. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ
Основні напрямки діяльності у 2019 році
забезпечення стабільної виплати всіх видів соціальної допомоги.
- призначення та виплата соціальної допомоги, компенсації та інших соціальних
виплат, встановлених законодавством, надання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово – комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та
рідкого побутового палива.
забезпечення виплати, передбачених законодавством компенсації та
допомоги громадянам, які постраждали в наслідок ЧАЕС, внутрішньопереміщеним особам.
забезпечення заходів, спрямованих на надання допомоги сім’ям
постраждалих і загиблих під час масових акцій громадського протесту,учасників
бойових дій, осіб, які перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань, що утворилися для захисту незалежності суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції в районах її проведення.
- здійснення державного контролю за охороною праці, додержанням
законодавства про соціальний захист населення.
- забезпечення роботи з питань сімейної та гендерної політики, попередження
насильства у сім’ї, протидії торгівлі людьми, демографічного розвитку,
соціального забезпечення та соціального захисту багатодітних сімей.

Основнізавдання у 2019році:
виконання заходів міської комплексної програми соціального захисту
населення Яремчанської міської ради на 2018-2020 роки;
виконання заходів міської програми підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі добровольчих формувань, що утворилися
для захисту незалежності суверенітету та територіальної цілісності України та
інших громадян, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній
операції в районах її проведення;
виконання заходів міської програми соціальної підтримки та реабілітації
осіб з інвалідністю по зору на 2015-2019 роки;
виконання заходів міської програми підтримки хворих із хронічною
нирковою недостатністю та хворих на гемофілію на 2018-2020 роки;
забезпечення стабільної виплати всіх видів соціальної допомоги;
оновлення комп’ютерної техніки та покращення роботи управління;
покращення доступу до приміщення, громадян з обмеженими фізичними
можливостями;
здійснення обстеження матеріально – побутових умов проживання
ветеранів, осіб з інвалідністю, малозабезпечених верств населення для надання
одноразової грошової допомоги з обласного та місцевого бюджетів;
забезпечення соціального захисту малозабезпечених громадян шляхом
надання субсидій та пільг;
здійснення перевірок достовірності інформації про доходи громадян та
членів їх сімей, які звертаються за призначенням житлових субсидій та
державних соціальних допомог;
щомісячний моніторинг стану виплати заробітної плати працівникам
установ, підприємств, організацій;
інформування громадян про систему надання субсидій.
Критерії досягнення цілей:
- наближення державних соціальних гарантій до прожиткового мінімуму;
- забезпечення стабільної виплати соціальних допомог та пільг;
- повна автоматизація роботи управління із використанням комп’ютерної
техніки.
3.8. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ ОБОРОННОЇ ТА МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Основні цілі на 2019 рік:
- забезпечення своєчасної часткової мобілізації;
- забезпечення своєчасного оповіщення і прибуття громадян, які призиваються
на військову службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;

- виділення (тимчасово) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та
інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України,
Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України
відповідно до мобілізаційних планів;
- забезпечення створення матеріально-технічного резерву;
- здійснення заходів у разі загрози виникнення ситуації, пов'язаної з
порушенням нормальних умов життя населення;
- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх
наслідків;
- забезпечити належний рівень безпеки населення та захисту територій від
загроз надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
- забезпечити пожежну та аварійно-рятувальні служби сучасною спеціальною
технікою і обладнанням;
- придбати сучасне спеціальне аварійно-рятувальне обладнання, засоби малої
механізації та зв'язку;
-підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів
цивільного захисту.
Здійснення заходів Програми дасть змогу:
- провести своєчасну часткову мобілізацію військовозобов’язаних до Збройних
Сил України;
- своєчасне оповіщення і прибуття громадян, які призиваються на військову
службу, прибуття техніки на збірні пункти та у військові частини;
- тимчасового виділенню будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та
інших матеріально-технічних засобів, наданню послуг Збройним Силам України,
Національній гвардії України, іншим військовим формуванням України
відповідно до мобілізаційних планів;
- забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій, об'єктів
підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру;
- підвищити ефективність функціонування сил цивільного захисту та системи
моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій;
- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих від надзвичайних
ситуацій; підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів
цивільного захисту
Виконання заходів Програми призведе до:
- своєчасної часткової мобілізації військовозобов’язаних до Збройних Сил
України
надання допомоги Збройним Силам України, Національній гвардії України,
іншим військовим формуванням України матеріально-технічними засобами для
підвищення їх боєготовності;
- зменшення економічних втрат від надзвичайних ситуацій;
-підвищення повноти інформаційного забезпечення моніторингу надзвичайних
ситуацій;
-підвищення достовірності прогнозування надзвичайних ситуацій;

-підвищення ефективності управління процесами цивільного захисту;
-підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації за рахунок
розвитку
сил цивільного захисту та удосконалення системи реагування на надзвичайні
ситуації;
-підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
-підвищення ефективності надання екстреної допомоги населенню;
-підвищення технічної готовності органів управління і сил цивільного захисту.

4.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
4.1. ЗАПОБІГАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ НАСЛІДКІВ ПРИРОДНИХ ТА
ТЕХНОГЕННИХ КАТАСТРОФ

Основні напрямки діяльності

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості;

поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки;

досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього
природного середовища;

інтеграція екологічної політики та удосконалення системи інтегрованого
екологічного управління;

припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування
екологічної мережі;

забезпечення екологічно збалансованого природокористування;

удосконалення регіональної екологічної політики.
Основні проблеми у 2019 році:

забруднення водних об’єктів стічними водами;

недостатній рівень суспільної екологічної свідомості;

недостатній рівень санітарної очистки населених пунктів від твердих
побутових відходів;

брак фінансування заходів з охорони навколишнього природного
середовища.
Основні цілі на 2019 рік :

зменшення забруднення водних об’єктів стічними водами;

підвищення рівня екологічної свідомості населення (особливо молоді);

покращення якості збору і вивезення твердих побутових відходів та
зменшення їх накопичення.
Шляхи реалізації визначених на 2019 рік цілей:

реалізація міської Програми охорони довкілля, раціонального використання
природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території






Яремчанської міської ради на період 2016-2019 років;
реалізація міської Програми забезпечення населення м.Яремче якісною
питною водою в достатній кількості на 2006-2020 роки;
дотримання Правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації,
оброблення та захоронення відходів, в тому числі використаних
пластмасових ПЕТ пляшок, як вторинної сировини на території
Яремчанської міської ради;
ліквідація наслідків стихійних лих.

Критерії досягнення цілей:

будівництво очисних споруд у м. Яремче;

будівництво нових та реконструкція діючих каналізаційних мереж;

проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової
інформації, листівок, плакатів та інших топографічних матеріалів,
розроблення та впровадження екоосвітніх програм в навчальних закладах;

об’єднання зусиль територіальних громад Яремчанщини та прилеглих
районів для вирішення проблем із придбання сортувальної лінії для
сортування ТВП та одержання вторинної сировини збором, сортуванням та
утилізацією ТПВ.
4.2. ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ПРИРОДНОГО І ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПІДВИЩЕННЯ
РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Основні цілі на 2018 рік:
- зменшення економічних втрат від надзвичайних ситуацій;
- підвищення повноти інформаційного забезпечення моніторингу
надзвичайних ситуацій;
- підвищення достовірності прогнозування надзвичайних ситуацій;
- підвищення ефективності управління процесами цивільного захисту;
- підвищення ефективності реагування на надзвичайні ситуації за рахунок
розвитку сил цивільного захисту та удосконалення системи реагування на
надзвичайні ситуації;
- підвищення рівня захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій;
- підвищення ефективності надання екстреної допомоги населенню;
- підвищення технічної готовності органів управління і сил цивільного
захисту.
Завдання та пропозиції 2019 рік:
1. Завершення технічної інвентаризації захисних споруд та приведення
балансоутримувачами
проінвентаризованих
захисних споруд цивільного
цивільного захисту в належний стан.

2. Впровадження на потенційно-небезпечних об’єктах розташованих на
території Яремчанської міської ради автоматизованих
систем раннього
виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виявлення.
3. З метою своєчасного оповіщення керівного складу та населення про
небезпеку та виникнення надзвичайних ситуацій проведення реконструкції
(оновлення) міської системи централізованого оповіщення.
Здійснення заходів Програми дасть змогу:
- забезпечити належний рівень безпеки населення і захисту територій,
об'єктів підвищеної небезпеки від загроз надзвичайних ситуацій техногенного і
природного характеру;
- підвищити ефективність функціонування оперативно-рятувальної служби
та сил цивільного захисту Яремчанського гарнізону;
- зменшити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих від
надзвичайних ситуацій;
- підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів
цивільного захисту.
Виконання заходів Програми призведе до:
- забезпечення належного рівня цивільного захисту населення та захисту
територій Яремчанської міської ради від загроз надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру в мирний та особливий періоди;
- забезпечення матеріально-технічними цінностями та технічними
засобами оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Яремчанського
гарнізону;
- підвищення готовності оповіщення служб взаємодії та керівного складу
міської ради про загрозу чи виникнення надзвичайних ситуацій.

Додаток 1

Пріоритетні завдання

керівництва Яремчанського міськвиконкому
щодо соціально-економічного розвитку території у 2019 році
1.Об’єкти інфраструктури:
1.1. Капітальний ремонт (заходи з термомодернізації) будівлі дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) «Гірський струмочок» Яремчанської міської
ради Івано-Франківської області» вартістю 5 202 247 грн.
1.2. Продовження будівництва будинку культури «Просвіта» в с.Микуличин:
Загальна вартість- 11,0 млн.грн. (кошти УКБ).
1.3. Реконструкція з добудовою Яремчанської ЗОШ № 1: потреба на 2019 рік
-5,0 млн.грн.- з ДФРР, та 500,0 тис.грн.- місцевого бюджету;
1.4. Реконструкція вуличного освітлення (проект НЕФКО) – загальна
вартість – 15 200,0 тис.грн., в т.ч. з місцевого бюджету -1 550,0 тис.грн.
1.5. Капітальний ремонт основного корпусу Яремчанської центральної
міської лікарні в м. Яремче Івано-Франківської області (в рамках впровадження
заходів з енергозбереження)» вартістю 5 268 854 грн.
2. Розробка інвестиційних проектів, які включені у План заходів з реалізації
Стратегії розвитку Івано-Франківської області до 2020 року:
2.1.Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю
4000м3/добу в м.Яремче Івано-Франківської області - загальна вартість 134 907,017 тис.грн.
2.2. Розумний менеджмент у поводженні із твердими побутовими відходами
на території Яремчанської міської ради - загальна вартість – 6 000,0тис.грн.
2.3. Капітальний ремонт моста по вул. Партизанській в м.Яремче - загальна
вартість – 860,746 тис.грн.
2.4.Розкриття культурного та туристичного потенціалу регіону шляхом
відновлення архітектурних, геологічних та історичних пам’яток та перетворення
їх в туристичні об’єкти - загальна вартість – 13 630,0 тис.грн.
2.5.
Реконструкція вуличного освітлення (проект НЕФКО) – загальна
вартість – 15 200,0 тис.грн., в т.ч. з місцевого бюджету – 1 550,0 тис.грн.
2.6. Реконструкція котельні по вул. Свободи, 264 в м.Яремче із встановленням
твердопаливного котла - загальна вартість -728,375 тис.грн.
2.7. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Галицькій в м.Яремче
Івано-Франківської області - загальна вартість -900,469 тис.грн.
2.8. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Довбуша в м.Яремче ІваноФранківської області - загальна вартість – 1 065,635 тис.грн.

2.9. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Вітовського в м.Яремче
Івано-Франківської області - загальна вартість -268,230 тис.грн.;
2.10. Будівництво водопроводу діаметром 250 мм від фільтрувального басейну
до насосної станції першого підйому по вул.Грушевського в м. Яремче загальна вартість – 1499,666 тис.грн.
3.Модернізація системи подачі і розподілу води в м.Яремче – загальна
вартість 450 тис.грн.
4. Проведення реконструкції ливневої каналізації по вулиці С.Бандери.
Загальна кошторисна вартість проекту складає 1230,0 тис.грн., у 2018 році
проведено роботи на суму 651,527 тис.грн.
5. Проведення робіт по будівництву лікарської амбулаторії сімейної
медицини в с. Татарів – загальна вартість - 650 тис.грн.з сільського бюджету.
6. Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції
водозабірних споруд на р.Жонка в м. Яремче - вартість проектних робіт
190,0тис.грн. з місцевого бюджету.

Додаток 2

Найважливіші проблемні питання міста Яремче,
розв’язання яких потребує у 2019 році підтримки
або вирішення на обласному рівні

Проблема 1, її обґрунтування:
Існуюча будівля Яремчанської ЗОШ I-III ст. № 1 не забезпечує необхідний
навчально-виховний процес для учнів. Недостатня кількість приміщень у даній
школі, початкові класи розміщені у дитячому навчальному закладі.
Можливі шляхи вирішення проблеми:
Реконструкція існуючої споруди школи з проведенням перепланування
приміщень, заміни покрівлі та деяких несучих конструкцій, ремонту даху та
добудова приміщень школи на 280 учнівських місць, окремих спеціалізованих
кабінетів, їдальні та актового залу.
Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми,
джерела фінансування: кошторисна вартість 37156,169 тис.грн.,
проведено тендер на виконання робіт на суму 20 784,394 тис.грн.
У 2018 році проведено роботи на суму – 4,5 млн.грн.
Потреба на 2019 рік – 15 000,0 тис.грн.

Проблема 2, її обґрунтування:
Невідповідність рівня очищення стічних вод очисними спорудами в місті
Яремче вимогам Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними
водами. Існуючі потужності очисних споруд не відповідають Стратегії розвитку
Яремчанщини, а саме стрімкому розвитку туризму та розбудові інфраструктури.
Можливі шляхи вирішення проблеми:
Будівництво очисних споруд та каналізаційних мереж продуктивністю 4000
м3/добу в м. Яремче Івано-Франківської області, згідно проектно-кошторисної
документації, висновок комплексної Державної експертизи від 01.08.2007 року
№ 74.84.0-365, яка затверджена рішенням виконавчого комітету від 23.09.2008
року № 86. Розроблено проектно-кошторисну документацію. Висновок
комплексної державної експертизи № 661/08 від 14.07.2009 року. Земельна
ділянка надана в користування.

Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми, джерела
фінансування: загальна вартість будівництва – 134907,017 тис.грн., в.т.ч.
на 2018 рік –(І черга) 87 238,505 тис.грн.
Кошти: державного бюджету – 78 514,654 тис.грн.,
кошти місцевого бюджету – 8 723,851 тис.грн.

Проблема 3, її обґрунтування:
Приміщення в якому розташована Татарівська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини побудоване ще в 1922 році і на сьогоднішній день
не придатне для експлуатації. Опалення в закладі пічне та реконструкції не
підлягає. В середині приміщення наявні тріщини стін, які поширюються; дахові
конструкції протікають. Відсутнє окреме приміщення для маніпуляційного
відділення та реєстратури, що значно ускладнює процес надання лікарської
допомоги хворим.
Можливі шляхи вирішення проблеми:
Рішенням сесії сільської ради дано дозвіл на будівництво та розробку
проекту відведення земельної ділянки для будівництва амбулаторії.
Проектно-кошторисна документація знаходиться на стадії виготовлення.
Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми, джерела
фінансування: кошторисна вартість 6 500,0 тис.грн.
кошти державного бюджету – 90 %, сільського бюджету – 10 %.

Проблема 4, її обґрунтування:
Недостатній об’єм подачі води для забезпечення населення міста якісною
питною водою в зв’язку із збільшенням кількості споживачів.
Можливі шляхи вирішення проблеми:
Заміна енергоємного насосного обладнання потужністю 35 кВт на
комплексну станцію підкачки з автоматичним управлінням системи потужністю
3,5-11,5 кВт.
Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми, джерела
фінансування: кошторисна вартість – 299,600 тис.грн.
Кошти: державного бюджету – 269,6 тис.грн., місцевого бюджету – 30,0тис.грн.

Проблема 5, її обґрунтування:
Виконання не вповному обсязі Указу
Президента
України «Про
розширення території Карпатського національного природного парку» №
215/2010 від 23.02.2010 року, в частині оптимізації земель шляхом передачі
земель з ДП «Делятинського ЛГ» до складу Карпатського Національного
природного парку територіальним громадам населених пунктів Яремчанщини та
винесення меж в натурі.
Можливі шляхи вирішення проблеми:
Фінансування Міністерством екології та природних ресурсів України робіт
та заходів пов’язаних з винесенням меж в натурі та оформлення право
установчих документів з даного питання.
Обсяги фінансування, необхідні для розв’язання проблеми, джерела
фінансування:
по факту виконаних робіт.

Додаток 3
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО та СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м.ЯРЕМЧЕ НА 2019 РІК
Показники

Один.
виміру

2017р.,
звіт

2018 р.
очікув. викон.

2019 р.,
прогноз

2019 р. у % до
2018 р.

503556,0

418480,9

474557,3

113,4

грн.

21742,5

18069,1

20411,1

113,0

113,4

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг),
всього
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у
розрахунку на одну особу
Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової
продукції, % до відповідного періоду минулого року

тис. грн.

%

8366,4

83,1

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюдж.)
 доходи загального фонду (без трансфертів)
 доходи спеціального фонду
у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на
одиницю населення
Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у
загальному обсязі місцевих бюджетів
Капітальні видатки місцевих бюджетів у розрахунку на одну
особу
Видатки місцевих бюджетів, всього
у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету
Надходження податків і зборів до державного бюджету
Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС)
Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного
періоду)
Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на
ЗОДСС (до початку року)

тис.грн.

104255,1

120640,0

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

94370,1
9885,0
7362,3

тис. грн.

4,5

%

7,1

тис. грн.

0,7

тис. грн.
тис. грн.
тис. грн.

291646,6
167655,2
50811,9

тис. грн.

58788,1

тис. грн.
%

138461,0

114,8

112140,0
8500,0
4450,0
5,2

128961,0
9500,0
5400,0
5,9

115,0
111,8
121,3
113,5

3,7

3,9

105,4

0,7

0,7

314286,0
187945,0
56800,0
86300,0

323511,0
185050,0
-

100,0
102,9
98,5
-

-

-

389,6

2157,0

1984,4

92,0

105,0

553,6

92,0

Податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників
податків без урахування податкового боргу платників
податків, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо
яких судом прийнято рішення про зупинення провадження у
справі
у тому числі:
 до державного бюджету
 до місцевих бюджетів
Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими
зобов’язаннями
платників
податків
без
урахування
податкового боргу платників податків, які перебувають у
процедурах банкрутства або щодо яких судом прийнято
рішення про зупинення провадження у справі, відсотків до
початку року
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб)
у розрахунку на одну особу
Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту
Кількість суб’єктів середнього та малого підприємництва у
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) середніх
підприємств
Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб
наявного населення
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малих
підприємств
Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах
Фінансовий результат до оподаткування малих підприємств,
всього

тис. грн.

22102,2

22654,0

21521,3

95,0

тис. грн.
тис. грн.

18046,9
4055,3

17724,6
4929,3

16838,4
4682,9

95,0
95,0

%

128,0

102,5

95,0

тис. грн.
грн.

250116,1
10780,9

301460,0
12994,0

333913,0
14331,0

%
одиниць

101,3
3

108,0
3

101,9
3

тис. грн.

1970404,1

2300000,0

2650000,0

100,0
115,2

одиниць

50

51

52

102,0

290608,3

334200,0

384330,0

115,0

тис. осіб

0,5

тис. грн.

-520,0

0,6
-445,0

0,7
-360,0

116,7
80,9

тис. грн.

110,8
110,3

Показники

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел
фінансування
Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу
Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком з
початку інвестування
Обсяг прямих іноземних інвестицій на кінець звітного
періоду, відсотків до початку року
Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну
особу
Обсяг експорту товарів, всього
Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Експорт товарів у розрахунку на одну особу
Обсяг імпорту товарів, всього
Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до
відповідного періоду попереднього року
Обсяг виконаних будівельних робіт, всього
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну
особу, всього
Індекс будівельної продукції, % до попереднього року
Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок
усіх джерел фінансування:
 загальна площа житла
 загальноосвітні навчальні заклади
 дитячі дошкільні заклади
 лікарні
 амбулаторно-поліклінічні заклади

Один.
виміру

2017р.,
звіт

2018 р.
очікув. викон.

2019 р.,
прогноз

2019 р. у % до
2018 р.

303883

230000

250000

111,0

13446,2
10099,1

9930,0
10100,0

10970,0
10300,0

111,0
102,0

111,4

100,0

102,0

446,9

435,3

442,1

101,6

1311,1

1600,0

1700,0

106,3

83,8

122,0

106,3

дол. США
тис. дол.
США
%

56,6
873,9

69,1
600,0

73,1
620,0

89,6

68,7

103,3

тис. грн.

149,0

1026,0

1050,0

102,3

грн.

6,6

44,2

45,1

102,0

%

18,1

688,6

102,3

м2
м2
м2
м2
м2

24518
3608

25431

26128

тис. грн.
грн.
тис. дол.
США
%
дол. США

на 31.12.17

на 31.12.17

тис. дол.
США
%

105,8
103,3

102,7

Показники

 клуби та будинки культури

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію
житла, відсотків до відповідного періоду минулого року
Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у розрахунку на
10 тис. населення, м2 загальної площі
Забезпеченість населення житлом, м2 загальної площі в
середньому на одну особу
Середньорічна чисельність наявного населення
Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче
місце (вакансію)
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника
Темп росту середньомісячної заробітної плати штатних
працівників, відсотків до відповідного періоду попереднього
року
Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1число місяця,
наступного за звітним періодом), всього
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати
заробітної плати, відсотків до початку звітного року
Заборгованість з виплати заробітної плати економічно
активних підприємств (на 1число місяця, наступного за
звітним періодом), всього
Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати
заробітної плати економічно активних підприємств, відсотків
до початку звітного року
Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду)
Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець
звітного періоду)
Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року)
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами
Туристичний збір

Один.
виміру

2017р.,
звіт

2018 р.
очікув. викон.

2019 р.,
прогноз

2019 р. у % до
2018 р.

%

147,7

103,7

102,7

х

м2

10848,7

10961,0

11213,7

102,3

м2

31,9

32,0

32,5

101,6

тис. осіб

23,2

23,2

23,3

100,4

грн.
%

1
5794
112,6

1
8175
123,1

1
9401
114,9

100,0
114,9
х

тис. грн.

0

0

0

х

%

х

х

х

х

тис. грн.

0

0

0

х

%

х

х

х

х

грн.
тис. осіб

2339,23
7,6

2474,87
7,7

2732,26
7,8

110,4
101,9

%
%
тис. грн.

96,6
46,5
2464,4

101,1
46,0
2816,0

101,9
56,5
3400,0

117,0
118,9

м2

осіб

Показники

Доходи суб’єктів туристичної діяльності
Обсяг сплачених суб’єктами туристичної діяльності податків
до зведеного бюджету
Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку на одну
особу
Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Один.
виміру

2017р.,
звіт

тис. грн.
тис. грн.

2239,6

кг
%

2018 р.
очікув. викон.

2019 р.,
прогноз

2019 р. у % до
2018 р.

4,4

4,6

4,6

100,0

100,1

104,5

100,0

Додаток 4
Заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми економічного та соціального розвитку
міста Яремче на 2019 рік
Необхідне фінансове забезпечення
на 2019 рік, тис.грн.
Зміст заходу

Виконавці

у тому числі
всього

міський
бюджет

Очікуваний результат

інші
джерела

Економічний розвиток

Участь у форумах, презентаційних та
передсвяткових виставках, семінарах,
конференціях тощо з питань економічного і
соціального розвитку міста

Організація та проведення "круглих столів",
виставок-ярмарок, акцій, фестивалів,
тренінгів, семінарів, навчання, конкурсів,
конференцій, соціологічних опитувань з
метою вирішення актуальних проблем
розвитку міста, сприяння промоції продукції
місцевих виробників, налагодженню співпраці
із торговельною мережею міста
Придбання статистичних збірників та
бюлетенів, урядових видань та періодики з
метою економічного аналізу та прогнозування
розвитку економіки міста

відділ економічного
розвитку
міськвиконкому

відділ економічного
розвитку
міськвиконкому,
відділ інвестиційної
політики
міськвиконкому
відділ економічного
розвитку
міськвиконкому

30,0

15,0

4,44

10,0

5,0

4,44

20,0

Зміцнення позитивного
іміджу міста, розширення
ринків збуту продукції
підприємств міста, залучення
інвесторів, налагодження
співпраці з промисловими
підприємствами містпобратимів, обмін досвідом з
іншими містами з питань
економічного і соціального
розвитку

10,0

Популяризація місцевого
виробника, збільшення
обсягів реалізації продукції
та обсягів виробництва,
активізація інноваційної
діяльності підприємств

-

Відстеження основних
тенденцій економічного і
соціального розвитку міста

Інформування громадян про податкові
зобов'язання по платі за землю, податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки

відділ земельних ресурсів,
відділ економічного
розвитку міськвиконкому

Всього
Туризм
Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому, Фонд
Участь у туристичних виставках
підтримки
підприємництва м.
Яремче, КНПП, суб’єкти
господарської діяльності
Відділ туризму та
Організація та проведення промоційних турів
зовнішніх зв’язків
для представників вітчизняних та іноземних
міськвиконкому,
туристичних компаній та засобів масової
туристичні агенції
інформації
регіону
Відділ туризму та
Створення та поширення промоційних
зовнішніх зв’язків
матеріалів (путівників, буклетів,
міськвиконкому, Фонд
інформаційних стендів, каталогів,
підтримки
фотоальбомів, сувенірної продукції, карт,
підприємництва м.
тощо)
Яремче, суб’єкти
господарської діяльності
Відділ туризму та
Створення відеопродукції про Яремче та
зовнішніх зв’язків
Карпатський регіон
міськвиконкому, суб’єкти
господарської діяльності

-

-

-

49,44

19,44

30,0

300,0

130,0

150,0

-

300,0

130,0

150,0

-

-

-

-

-

Забезпечення своєчасного та
повного адміністрування
податку на майно з метою
наповнення міського
бюджету

Популяризація
Яремчанського регіону на
вітчизняному та
зарубіжному ринках

Популяризація
Яремчанського регіону та
відпочинку в Карпатах
Поширення туристичної
продукції щодо відпочинку в
регіоні, розширення
інформаційного поля про
потенціал Яремчанщини
Популяризація регіону на
українських телевізійних
каналах

Створення та обслуговування туристичного
сайту Яремчанщини

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності

-

-

-

Створення туристичного бренду
Яремчанщини (туристичного логотипу та
слогану)

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

20,0

10,0

10,0

Створення уніфікованої системи вказівників
до туристичних об’єктів та закладів
відпочинку

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності

60,0

60,0

-

Організація міжнародних зв’язків у галузі
туризму (прийом офіційних делегацій з міст –
партнерів, організація молодіжних обмінів)

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

20,0

20,0

-

Організація інформаційно-промоційних
заходів та урочистостей з нагоди Днів
туризму, Європи та міста Яремче

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

60,0

60,0

-

Промоція регіону,
забезпечення потенційних
туристів достовірною
інформацією про туристичні
послуги, проживання та
культурно-розважальні
події, які відбуваються на
території краю
Послідовно сформувати
запланований образ
Яремчанщини у свідомості
цільової аудиторії заради
збільшення туристичних
потоків
Інформування
відпочиваючих про
місцезнаходження
потрібного об’єкту
Налагодження міжнародних
зв’язків, створення
туристичної привабливості
регіону, збільшення
кількості іноземних
відпочиваючих
Заохочення керівників
туристичних організацій до
вдосконалення своєї
діяльності, організація
змістовного дозвілля та
розваг для гостей регіону

Організація та проведення курсів, навчальних
семінарів та тренінгів для працівників
туристичної сфери: власників садиб та готелів,
екскурсоводів та гідів-провідників по горах,
тощо
Виготовлення мобільного виставкового стенду
Яремчанщини для представлення туристичнорекреаційного потенціалу на виставках

Створення офіційної сторінки відділу туризму
та зовнішніх зв’язків у соціальній мережі
Facebook

Встановлення інформаційних щитів з
туристичною інформацією у місті Яремче та у
населених пунктах регіону

Удосконалення та благоустрій пішохідних та
велосипедних маршрутів

відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому, Фонд
підтримки
підприємництва м.
Яремче
відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому, Фонд
підтримки
підприємництва м.
Яреме

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності
Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації, КНПП

-

-

-

30,0

980,5

-

-

-

30,0

15,0

-

-

-

-

965,5

Підвищення кваліфікації
кадрів туристичної сфери

Належне матеріальнотехнічне забезпечення
учасників виставок
Промоція регіону,
висвітлення діяльності
органу місцевого
самоврядування щодо
розвитку туристичної галузі,
поширення публікацій про
Яремчанщину,
інформування про
туристичні, розважальні та
мистецькі заходи
Надання корисної
туристичної інформації
відпочиваючим
Створення туристичної
привабливості краю,
збільшення кількості
відпочиваючих

Створення інформаційно-туристичного центру

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації

Створення умов для забезпечення безпеки
туристів та екскурсантів. Зміцнення
матеріально-технічної бази Яремчанського
ГПРП та Ворохтянського ГПРП

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

Облаштування рекреаційних зон

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
КНПП

Облаштування зон WI-FI

Участь у туристичних форумах та
конференціях

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації
Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації

-

-

-

-

-

-

грантові
кошти

Забезпечення туристичною
інформацією
відпочиваючих, здійснення
дослідження та моніторинг
туристичного ринку,
здійснення промоції міста і
його історико-культурної
спадщини в ЗМІ та на інших
рівнях, проведення екскурсій
і розробка туристичних
маршрутів

-

Створення безпечних умов
перебування відпочиваючих
на території регіону

-

Покращення якості надання
туристичних послуг,
створення сприятливих умов
для відпочинку та
оздоровлення
Популяризації міста через
мережу всесвітню Інтернет,
створення туристичної
привабливості регіону

50,0

50,0

-

-

-

-

Презентація туристичного
потенціалу Яремчанщини

Проведення соціологічних досліджень

Промоційно-туристичні заходи до Новорічних
та Різдвяних свят
Всього
Реалізація державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності

Забезпечення публічності та безпосереднього
впливу громадськості при прийнятті
регуляторних актів

Забезпечення публічності при прийнятті
регуляторних актів

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації
Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому,
суб’єкти господарської
діяльності, громадські
організації

-

-

-

-

-

-

825,0

975,5

1800,5
Розвиток підприємництва
в межах
відділ економічного
розвитку міськвиконкому, бюджетного
відділи та управління фінансувавння
міськвиконкому,
на виконання
структурні підрозділи
своїх
міської ради, громадські функціональорганізації, селищна та них обов'язків
сільські ради
відділ економічного
розвитку міськвиконкому,
відділи та управління
міськвиконкому,
структурні підрозділи
міської ради, громадські
організації, селищна та
сільські ради
відділ економічного
розвитку міськвиконкому,
відділи та управління
міськвиконкому,

-

-

-

-

-

-

Визначення потреб та умов,
за яких забезпечується
найбільш повне задоволення
попиту населення в
туристичних послугах ,
оцінка співвідношення
попиту і пропозицій на
туристичні послуги
Організація змістовного
дозвілля та культурних
розваг для туристів і гостей
регіону

Затвердження планів
підготовки проектів
регуляторних актів та
оприлюднення їх та змін до
них в місцевих ЗМІ та на
веб-сторінці міської ради

Оприлюднення проектів
регуляторних актів, аналізу
їх регуляторного впливу в
місцевих ЗМІ або на вебсторінці міської ради
Інформування громадськості
шляхом проведення
громадських слухань,
круглих столів з

Реалізація Закону України «Про
адміністративні послуги»

структурні підрозділи
міської ради, громадські
організації, селищна та
сільські ради
Управління та відділи
міськвиконкому,
дозвільні служби
м.Яремче, адміністратор
адміністративного центру

Оптимізація надання адміністративних послуг

міськвиконком

Зміцнення об’єктів ринкової інфраструктури
підтримки підприємництва

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

обговорення регуляторних
актів

-

-

-

в межах
бюджетних
призначень
-

-

-

Забезпечення виконання ЗУ «Про дозвільну
систему у сфері господарської діяльності»

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради

10,0

10,0

-

Розширення партнерських та ділових
відносин

Міськвиконком, суб’єкти
підприємницької
діяльності

70,0

20,0

50,0

Участь у форумах, презентаційних та
передсвяткових виставках, семінарах,
конференціях тощо з питань економічного і
соціального розвитку міста

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону

145,0

10,0

135,0

Забезпечення
функціонування центру
надання адміністративних
послуг
Запровадження у центрах
надання адміністративних
послуг електронного обміну
інформацією документообігу
Створення умов для
організації підприємницької
діяльності, розширення
обсягу послуг, що надаються
малому бізнесу
Матеріально-технічне
забезпечення центру
надання адміністративних
послуг міськвиконкому
Випуск буклетів , брошур,
листівок з рекламною
інформацією про курорт
Яремче та Гуцульський край
Зміцнення позитивного іміджу
міста, покращення
інвестиційного клімату,
залучення інвесторів,
налагодження співпраці з
підприємствами містпобратимів, обмін досвідом з
питань економічного і
соціального розвитку
інших міст

Розробка та реалізація механізму
відшкодування відсоткових ставок по
кредитах суб'єктам малого підприємництва
м.Яремче з міського бюджету за реалізацію
найбільш прогресивних проектів (діяльності),
які стосуються надання послуг або
виготовлення продукції соціального
спрямування для мешканців міста
Організація заходів з нагоди відзначення
професійних, галузевих свят у
підприємницькому середовищі
Покращення середовища для розвитку малого
підприємництва

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону

Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону
Виконавчий комітет
Яремчанської міської
ради, громадські
організації регіону

Організація
та
проведення
семінарів,
Управління та відділи
конференцій, форумів, круглих столів,
міськвиконкому
навчальних курсів та тренінгів, інформаційних
заходів з актуальних питань підприємництва,
започаткування та ведення бізнесу
Надання
фінансово-кредитної
підтримки
Управління та відділи
суб’єктам
господарювання
шляхом
міськвиконкому
відшкодування
відсоткових
ставок
по
кредитах за реалізацію найбільш прогресивних
проектів (діяльності), які стосуються надання
послуг
або
виготовлення
продукції
соціального спрямування для мешканців міста
Сприяння соціальній відповідальності малого і
відділ економічного
середнього
підприємництва
шляхом розвитку міськвиконкому,
популяризації соціальної відповідальності
відділи та управління
міськвиконкому
субʼєктів підприємництва, в тому числі
поширення відповідних бізнес-практик та

-

в межах
коштів
передбачених
між народними
проектами та
програмами

-

-

-

Розширення можливостей
підприємців в одержанні
фінансових ресурсів

-

Підтримка та розвиток
сприятливого бізнессередовища

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Підготовка проектів та
участь у конкурсах з метою
залучення коштів
міжнародних фондів та
програм технічної допомоги
Спільне вирішення завдань
щодо пошуку можливостей
та шляхів покращення
бізнес-середовища в місті
Розширення можливостей
підприємців в одержанні
фінансових ресурсів

Підвищення інформованості
суб'єктів підприємництва,
поширення передового
досвіду розвитку
підприємництва

реалізованих
проектів
соціальної
корпоративної відповідальності на місцевому
та регіональному рівнях
Здійснення гендерного аналізу, проведення
відділ економічного
соціологічних опитувань
розвитку міськвиконкому,
відділи та управління
міськвиконкому
Організація та проведення навчань для жінок відділ економічного
25,0
підприємців
розвитку міськвиконкому,
відділи та управління
міськвиконкому
Проведення
інформаційної
кампанії,
відділ економічного
спрямованої на подолання стереотипів, розвитку міськвиконкому,
поширення інформації про бізнес-можливості
відділи та управління
для жінок
міськвиконкому,
Всього
250,0
40,0
Енергозабезпечення та енергозбереження
Реконструкція котельні по ак .Свободи, 264 в
Міськвиконком,
477,4
477,4
м.Яремче
МКП
Міськвиконком,
Встановлення твердопаливного котла в
200,0
200,0
МКП
котельні по ак .Свободи, 264 в м.Яремче
Реконструкція котельні Центральної міської
Міськвиконком,
лікарні по ак .Довбуша, 5 в м.Яремче з
705,2
705,2
ЦМЛ
встановленням твердопаливного котла
Виконання заходів по підготовці котельні
Яремчанської ЗОШ № 1 до осінньо-зимового
Яремчанська ЗОШ № 1,
періоду 2019-2020 років (придбання
312,9
312,9
Управління освіти
обладнання та матеріалів, капітальний та
поточний ремонт)
Виконання заходів по підготовці котельні
Яремчанської ЗОШ № 2 до осінньо-зимового
Яремчанська ЗОШ № 2,
періоду 2019-2020 років (придбання
332,1
332,1
Управління освіти
обладнання та матеріалів, капітальний та
поточний ремонт)
Виконання заходів по підготовці котельні
Яремчанська ЗОШ № 3,
59,5
59,5

-

25,0

-

Реалізація гендерної
політики
Підтримка та сприяння
жінкам-підприємцям у
розвитку бізнесу
Залучення жінок до
відкриття власного бізнесу

210,0
-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів
Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів
Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

Яремчанської ЗОШ № 3 до осінньо-зимового
періоду 2019-2020 років (придбання
обладнання та матеріалів, капітальний та
поточний ремонт)
Капітальний ремонт системи опалення в
дитячому закладі «Гірський струмочок»
Виконання заходів по підготовці котельні
Яремчанської ЦМЛ до осінньо-зимового
періоду 2019-2020 років (придбання
обладнання та матеріалів, капітальний та
поточний ремонт)
Виконання заходів по підготовці паливної
баклабораторії Яремчанської ЦМЛ до
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років
(придбання обладнання та матеріалів,
капітальний та поточний ремонт)
Виконання заходів по підготовці
адмінприміщення Яремчанського
міськвиконкому до осінньо-зимового періоду
2019-2020 років (утеплення та ремонт
внутрібудинкових мереж)
Виконання заходів по підготовці котелень та
паливних відділу культури (в т.ч. ДШМ) до
осінньо-зимового періоду 2019-2020 років
(придбання обладнання та матеріалів,
капітальний та поточний ремонт)
Всього

Управління освіти

-

Дитячий заклад
«Гірський струмочок»

100,0

100,0

Яремчанська ЦМЛ

100,0

100,0

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів
Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

Яремчанська ЦМЛ

40,0

40,0

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

Яремчанський
міськвиконком

50,0

50,0

-

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

Відділ культури

50,0

50,0

2427,1
2427,1
Житлово – комунальне господарство
Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства
Заміна водопроводу по вул.Свободи Ø 250
Міськвиконком, ВУВКГ
501,0
501,0
дов. 156 м/п
Чистка і ремонт фільтраційного басейну

Міськвиконком, ВУВКГ

5,0

-

5,0

Чистка і ремонт бетонних стінок резервуара
чистої води на насосній І-го підйому

Міськвиконком, ВУВКГ

2,8

-

2,8

Економія енергоресурсів та
бюджетних коштів

Покращення якості
водопостачання
Покращення якості
водопостачання
Покращення якості
водопостачання

Заміна водопроводу Ø 110 по вул.Хоткевича
дов. 130 м/п
Заміна водопроводу Ø 110 по вул.Ковпака
дов. 200 м/п
Заміна засувок по вул. Свободи, Шевченка
резервуарів чистої води в к-сті 4шт.
Влаштування регулятора тиску по вул.
Свободи

Міськвиконком, ВУВКГ

96,2

96,2

-

Міськвиконком, ВУВКГ

139,0

139,0

-

Міськвиконком, ВУВКГ

15,0

-

15,0

Міськвиконком, ВУВКГ

130,0

130,0

-

Придбання автомобіля вакуумного КО-503 В-9

Міськвиконком, ВУВКГ

2000,0

-

2000,0

Придбання електролізної установки ЕП-10-3Р

Міськвиконком, ВУВКГ

186,3

-

186,3

866,2

2209,1

Всього

3075,3
Міське комунальне підприємство

Придбання матеріалів для поточного ремонту
вуличного освітлення в м. Яремче

МКП

100,0

100,0

-

Капітальний ремонт підпірної стінки по вул.
С.Бандери від автомобільного моста по вул.
Свободи до ГРП

МКП

477,5

477,5

-

Капітальний ремонт тротуару по вул. Свободи
в районі автостанції

МКП

193,0

193,0

-

Капітальний ремонт дороги по вул. Ковпака
в м. Яремче (провулок)

МКП

168,6

168,6

-

Капітальний ремонт дороги по
вул. Свободи, 151-167 в м. Яремче

МКП

153,5

153,5

-

Покращення якості
водопостачання
Покращення якості
водопостачання
Покращення якості
водопостачання
Покращення якості
водопостачання
Покращення автопарку
комунального підприємства
Покращення якості
водопостачання
Підвищення рівня
життєдіяльності населення
м.Яремче. Економія
енергоресурсів в місті.
Підвищення рівня
життєдіяльності населення
м.Яремче.
Покращення естетичного
вигляду центральної частини
міста
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Підвищення
експлуатаційних показників
конструк-тивних елементів
доріг
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття
вулиць.Підвищення

Капітальний ремонт дороги
по вул. Галицька в м. Яремче

експлуатаційних показників
конструкт-тивних елементів
доріг
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Підвищення
експлуатаційних показників
конструкт-тивних елементів
доріг
Забезпечення належного
виконання ремонтних робіт
на об’єктах МКП
Підвищення
експлуатаційних показників
конструкт-тивних елементів
доріг
Підвищення експлуатаційних показників конструкттивних елементів доріг
Покращення автопарку
комунального підприємства.
Підвищення рівня
життєдіяльності населення
м.Яремче.

МКП

200,0

200,0

-

Капітальний ремонт дороги
по вул. Пушкіна в м. Яремче

МКП

200,0

200,0

-

Асфальтування під’їздної дороги до школи
мистецтв та стоянки автотранспорту

МКП

226,7

226,7

-

Надання послуг бульдозера, перевезення та
влаштування лотків, опор та інших матеріалів

МКП

100,0

100,0

-

Придбання снігоочисної техніки (трактор
FOTON (LOVOL) 454 з поворотним
відвалом та причіпом)

МКП

526,7

526,7

-

МКП

5,5

5,5

-

Визначення кошторисної
вартості ремонтних робіт

МКП

3,5

3,5

-

Визначення кошторисної
вартості ремонтних робіт

МКП

200,0

200,0

-

Підвищення

Витрати на експертизу кошторисної частини
проектної документації по капітальному
ремонту тротуару по вул. Свободи від знаку
м.Яремче до монастиря в мікрорайоні Дора в
м.Яремче
Витрати на експертизу кошторисної частини
проектної документації по капітальному
ремонту тротуару по вул. Свободи від школи
№3 до з/б мосту в мікрорайоні Ямна в
м.Яремче
Поточний ремонт доріг по вул. Стефаника та

Підділ в м. Яремче

Придбання та перевезення підсипочного
матеріалу та солі

МКП

100,0

100,0

-

Поточний ремонт підпірної стінки по
вул. Свободи

МКП

199,0

199,0

-

Придбання матеріалів для поточного ремонту
дороги по вул. Гірська

МКП

100,0

100,0

-

Влаштування санвузла в адмінприміщенні
міського комунального підприємства по
вул. Свободи, 261 в м. Яремче

МКП

50,0

50,0

-

Нове будівництво ділянки мережі дощової
каналізації по вул. С.Бандери в м.Яремче
Івано-Франківської області

МКП

612,0

612,0

-

МКП

110,0

110,0

-

МКП

100,0

100,0

-

МКП

100,0

100,0

-

Капітальний ремонт водовідведення на
роздоріжжі вул.Галицька і Б.Хмельницького в
м.Яремче
Придбання матеріалів для поточного ремонту
вуличного освітлення по вул. Виксюка та
І.Вільде в м. Яремче
Придбання та встановлення попереджуючого
світлофора на переході по вул.Свободи

експлуатаційних показників
конструктивних елементів
доріг
Підготовка до осінньозимового періоду.
Підвищення естетичного
вигляду центральної частини
міста
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Підвищення
експлуатаційних показників
конструктивних елементів
доріг
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Підвищення експлуатаційних показників конструкттивних елементів доріг
Забезпечення дотримання
санітарно-гігієнічних норм
для працівників МКП
Покращення інвестиційної
привабливості регіону шляхом
належного утримання
дорожньої інфраструктури
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Підвищення рівня
життєдіяльності населення
м.Яремче
Забезпечення безпеки
дорожнього руху в м.Яремче

поблизу музею етнографії та екології
Карпатського краю в м.Яремче
МКП

250,0

250,0

-

Реконструкція вуличного освітлення в
м.Яремче

МКП
(Проект НЕФКО)

1260,0

1260,0

-

Придбання габіонних сіток для
берегоукріплення потічка Явірник на під’їзді
до реколекційного дому редемптористів в
мікрорайоні Ямна м. Яремче

МКП

60,0

60,0

-

Паспортизація доріг комунального значення

Будівництво підпірної стінки по вул.Кам’янка
(навпроти лісництва)
Ремонт дороги по вул.Мічуріна
Укріплення берега р.Прут біля підвісної
кладки по вул. Свободи в м. Яремче
Влаштування відеоспостереження на вулицях
міста Яремче
Влаштування водовідведення на дорозі по
вул.Кам’янка біля монастиря Петра і Павла
Капітальний ремонт дороги по вул.. Кам
Всього
GPS-трекери для контролю транспорту і
контролю витрати палива

МКП
199,0

199,0

-

20,0

20,0

-

15,0

15,0

-

300,0

300,0

-

40,0

40,0

-

199,0

199,0

-

МКП
6269,0
КП «Благоустрій»

6269,0

-

28,5

-

МКП
МКП
МКП
МКП
МКП

КП «Благоустрій»

28,5

Забезпечення належного
утримання доріг комунальної
власності міста
Підвищення рівня
життєдіяльності населення
м.Яремче. Економія
енергоресурсів в місті.
Зниження рівня виникнення
стихійних надзвичайних
ситуацій
Зниження рівня виникнення
стихійних надзвичайних
ситуацій
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Зниження рівня виникнення
стихійних надзвичайних
ситуацій
Підвищення рівня безпеки
життєдіяльності жителів
міста
Покращення експлуатації
дорожного покриття
Забезпечення належного
утримання асфальтного
покриття вулиць.
Забезпечення належної
роботи притиральної техніки

Облаштування контейнерних майданчиків
Встановлення газового обладнання на
сміттєвоз ЗІЛ
Капітальний ремонт приміщень для
сортувальної лінії та встановлення площадок
для вторсировини

КП «Благоустрій»

60,0

60,0

-

КП «Благоустрій»

30,0

30,0

-

КП «Благоустрій»

1250,0

1250,0

-

Придбання пресу для пресування пет-пляшки
та макулатури

КП «Благоустрій»

260,0

260,0

-

Платформна вага ВПД-1515

КП «Благоустрій»

35,0

35,0

-

1663,5

-

Всього
Капітальний ремонт внутрібудинкових мереж
електропостачання загального користування
м.Яремче вул.Свободи, 210
Капітальний ремонт даху житлового будинку
№214 по вул. Свободи, м.Яремче
Капітальний ремонт внутрішньої
каналізаційної системи по вул.Свободи, 214
м.Яремче
Поточний ремонт житлового будинку №214 по
вул.Свободи, м.Яремче
Капітальний ремонт даху житлового будинку
№295 по вул.Свободи, м.Яремче
Поточний ремонт та благоустрій будинку по
вул.Свободи, 204а м.Яремче
Капітальний ремонт балкона будинку по
вул.Свободи, 297
м.Яремче
Всього

1663,5
Будівництво та житлова політика

Покращення якості збору і
вивезення твердих
побутових відходів та
зменшення їх накопичення
Зменшення транспортних
витрат на вивіз ТПВ
Мтворення належних умов
для збору і вивезення ТПВ
Покращення якості збору і
вивезення твердих
побутових відходів та
зменшення їх накопичення
Забезпечення належної
роботи притиральної техніки

ОСББ «Стоквартирний»

300,0

300,0

-

Належне утримання
житлового фонду ОСББ

«ОСББ -75»

1800,0

1800,0

-

Належне утримання
житлового фонду ОСББ

«ОСББ-75»

152,550

152,550

-

Належне утримання
житлового фонду ОСББ

«ОСББ-75»

95,359

95,359

-

ОСББ «Наш дім»

255,0

255,0

-

ОСББ «Рідна хата»

455,187

455,187

-

ОСББ «Едельвейс»

100,0

100,0

-

3158,096

3158,096

-

Належне утримання
житлового фонду ОСББ
Належне утримання
житлового фонду ОСББ
Належне утримання
житлового фонду ОСББ
Належне утримання
житлового фонду ОСББ

Охорона навколишнього природного середовища
Будівництво очисних споруд та каналізаційних
мереж продуктивністю 4000м.3/добу в
м.Яремче

Департамент
будівництва ОДА

100000,0

1000,0

99000,0

Нове будівництво каналізаційної мережі по
вул. Довбуша в м.Яремче

ВУВКГ

1065,635

-

1065,635

Нове будівництво каналізаційної мережі по
вул. Галицька в м.Яремче

ВУВКГ

900,469

-

900,469

Нове будівництво каналізаційної мережі по
вул. Вітовського в м.Яремче

ВУВКГ

268,230

-

268,230

600,0

600,0

-

2950,0

-

2950,0

1600,0

104184,334

Придбання контейнерів, в т.ч. і для
роздільного збору сміття

Придбання сміттєвоза з заднім навантаженням
МАЗ
Всього
Створення містобудівного кадастру:
в т. ч. І-й етап
-інвентаризація та актуалізація містобудівних
та картографічних матеріалів для ведення
містобудівного кадастру:
- встановлення програмного забезпечення та
формування інформаційних ресурсів
містобудівного кадастру;

КП «Благоустрій»

КП «Благоустрій».

105784,334
Програма містобудівного кадастру
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житловокомунального
господарства

80,0

80,0

Зменшення забруднення
вод р.Прут, збереження
біорозмаїття риб;
зменшення забруднення
водних об’єктів стічними
водами
Зменшення забруднення
водних об’єктів стічними
водами
Зменшення забруднення
водних об’єктів стічними
водами
Зменшення забруднення
водних об’єктів стічними
водами
Підвищення рівня
екологічної свідомості
населення (особливо
молоді); покращення якості
збору і вивезення твердих
побутових відходів та
зменшення їх накопичення
Покращення автопарку
комунального
підприємства

Придбання матеріальнотехнічних засобів,
формування електронних
версій картографічного
матеріалу, підтримка
периферійних засобів
комп’ютерної системи

- придбання та встановлення технічного
комплексу геоінформаційної системи та
геопорталу містобудівного кадастру
Всього
Внесення змін до діючої містобудівної
документації міста Яремче та розроблення
детальних планів територій
всього

Виконання заходів по «Програмі земельної
реформи по Яремчанській міській раді»

Всього

80,0
80,0
Оновлення містобудівної документації
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово240,0
240,0
комунального
господарства
240,0
240,0
Земельні відносини

Відділ земельних
ресурсів

-

-

Упорядкування містобудівної
документації у відповідності
до чинного законодавства

-

50,0

50,0

-

50,0
Охорона здоров’я

50,0

-

Програма протидії захворюванню на
туберкульоз в Яремчанському регіоні

ЦМЛ

95,0

95,0

-

Міська цільова соціальна програма протидії
ВІЛ-інфекції СНІДУ на 2015-2018 роки

ЦМЛ

25,0

25,0

-

-Здоров’я населення Прикарпаття на території
Яремчанської міської ради на 2012-2020 роки

ЦМЛ

150,0

150,0

-

Проведення проектних,
містобудівних робіт,
планово-картографічних
зйомок та виготовлення
проектів землеустрою
земельних ділянок з метою
продажу їх на конкурентних
засадах та виготовлення
права власності земельних
ділянок територіальної
громади міста
Раннє виявлення
туберкульозу, зниження
захворюваності та смертності
Виявлення хворих на ВІЛ
інфекцію СНІД та надання
медичної допомоги хворим
на ВІЛ інфекцію
Зниження рівня
захворюваності ,
інвалідності та смертності

Міська цільова програма
«Онкологія»
Всього

ЦМЛ

80,0

80,0

-

350,0

350,0

-

Департамент
будівництва ОДА

500,0

500,0

Влаштуванням автономного джерела опалення
(заміна котлів) у Яремчанській ЗОШ №1
м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти, ОДА

400,0

400,0

-

Ремонт очисних споруд та влаштування
огорожі Яремчанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

50,0

50,0

-

Заміна котлів у Яремчанській ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти, ОДА

500,0

500,0

-

Заміна вікон на металопластикові в
приміщенні Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти, ОДА

350,0

350,0

-

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти, ОДА

400,0

400,0

-

200,0

200,0

-

200,0

200,0

-

360,0

360,0

Забезпечення якості надання
симптоматичної допомоги

Освіта
Добудова Яремчанської
ЗОШ І-ІІІ ст.№1 м.Яремче

Влаштування пожежного гідранту, пожежної
сигналізації, обробка дахових конструкцій
вогнетривким розчином в Яремчанській ЗОШ
І-ІІІст. №2 м.Яремче
Заміна вхідних дверей, влаштування вхідної
тераси та пандуса Яремчанської
ЗОШ І-ІІІст. № 2 м.Яремче
Влаштування овочесховища в підвальному
приміщенні Яремчансько ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Яремче
Ремонт штучного покриття
спортивного майданчика
Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2 м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

-

-

Збільшення потужності
загально-освітньої школи до
630 учнів
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу та
економія енергоносіїв
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу та
економія енергоносіїв
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу та
економія енергоносіїв
Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
зхакладі
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Зміцнення здоров’я дітей,
їх фізичного розвитку

Влаштування системи водопостачання,
каналізаційної системи та системи
електропостачання в кабінетах хімії, фізики та
біології Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Яремчке
Влаштування відеоспостереження в
приміщенні Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №2
м.Яремче
Влаштування свердловини питної води для
Яремчанської ЗОШ
І-ІІ ст. №3 м.Яремче
Капітальний ремонт приміщення їдальні
Яремчанської ЗОШ І-ІІст. №3 м.Яремче
Облаштування комерційного вузла обліку газу
засобами дистанційної передачі даних в
приміщенні котельні Яремчанської ЗОШ ІІІст. № 3 м.Яремче
Облаштування комерційного вузла обліку газу
засобами дистанційної передачі даних в
приміщенні котельні Центру позашкільної
роботи дітей та юнацтва м.Яремче
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Яремчанської ЗОШ І-ІІІст. №1 вогнетривким
розчином та влаштування пожежної
сигналізації
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Яремчанської ЗОШ І-ІІст.№3 вогнетривким
розчином та влаштування пожежної
сигналізації
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Микуличинської ЗОШ І-ІІІст. вогнетривким
розчином та влаштування пожежної
сигналізації
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Ворохтянської ЗОШ І-ІІІст. вогнетривким

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

80,0

80,0
-

100,0

100,0

300,0

300,0

500,0

500,0

-

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

80,0

80,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

50,0

50,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

220,0

220,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

150,0

150,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

200,0

200,0

-

Яремчанський
міськвиконком,

200,0

200,0

-

-

-

-

-

Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Забезпечення належних умов
для здійснення навчальновиховного процесу
Покращення умов навчання
та харчування учнів
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
закладі
Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
закладі
Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
закладі
Покращення умов пожежної

розчином та влаштування пожежної
сигналізації
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Яблуницької ЗОШ І-ІІІст. вогнетривким
розчином та влаштування пожежної
сигналізації
Обробка дерев’яних конструкцій даху
Татарівської ЗОШ І-ІІст. вогнетривким
розчином та влаштування пожежної
сигналізації

управління освіти

безпеки в навчальному
закладі

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

200,0

200,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

120,0

120,0

Капітальний ремонт та утеплення дахового
перекриття Ворохтянської ЗОШ І-ІІІст.

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

500,0

500,0

Капітальний ремонт водопровідної системи
управління освіти

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

80,0

80,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

90,0

90,0

Обробка дерев’яних конструкцій даху
адміністративного приміщення управління
освіти вогнетривким розчином та
влаштування пожежної сигналізації
Заміна вікон на металопластикові в
адміністративному приміщенні управління
освіти
Капітальний ремонт приміщення
міжшкільного навчально- виробничого
комбінату (перекриття даху, заміна віконних
блоків, обробка дерев’яних конструкцій
вогнетривким матеріалом, влаштування
пожежної сигналізації)
Благоустрій території Яремчанської ЗОШ ІІІІст. №2 (влаштування відмостки, доріжки,
ремонт дворового туалету та влаштування
огорожі навколо нього)
Капітальний ремонт системи опалення
приміщення Яблуницької ЗОШ І-ІІІст.

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

-

-

-

90,0

90,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

500,0

500,0

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

350,0

350,0

Яремчанський
міськвиконком,

600,0

600,0

-

Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
закладі
Покращення умов пожежної
безпеки в навчальному
закладі
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
праці
Покращення умов пожежної
безпеки в приміщенні
Створення відповідних умов
праці та економія
енергоносіїв

-

Збільшення кількості дітей,
які отримують професійнотехнічну підготовку

-

Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу

-

Створення відповідних умов
для забезпечення

управління освіти

навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу та
економія енергоносіїв
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу

Капітальний ремонт фасаду (утеплення)
приміщення Яремчанської ЗОШ І-ІІІст .№2

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

1200,0

1200,0

Влаштування автономного джерела опалення
ДНЗ «Гірський струмочок» м.Яремче

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

400,0

400,0

Утеплення фасаду Яремчанської ЗОШ І-ІІст.
№3

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

500,0

500,0

-

Ремонт очисних споруд Яблуницької ЗОШ ІІІІст.

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

400,0

400,0

-

Заміна котлів в Микуличинській ЗОШ І-ІІІ ст.

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

400,0

400,0

-

150,0

150,0

-

60,0

60,0

-

Створення відповідних умов
праці

100,0

100,0

-

Створення відповідних умов
праці та харчування дітей

-

Забезпечення належних умов
для забезпечення
навчального процесу та
забезпечення
безперешкодного доступу до

Будівництво каналізаційного септика
Татарівської ЗОШ І-ІІ ст.
Влаштування витяжної вентиляції в
приміщенні харчоблоку ДНЗ «Гірський
струмочок» м.Яремче
Влаштування системи водопостачанні в
приміщенні харчоблоку ДНЗ «Гірський
струмочок» м.Яремче
Влаштування пандуса в Микуличинській ЗОШ
І-ІІІст.

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти
Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

60,0

60,0

-

-

Влаштування пандуса у Ворохтянській ЗОШ ІІІІст.

Всього

Організація виконання заходів міської
комплексної програми з молодіжної політики
на 2016-2020 роки

Яремчанський
міськвиконком,
управління освіти

80,0

10720,0
Молодіжна політика

Відділ молоді та спорту
міськвиконкому

50,0

80,0

-

10720,0

-

50,0

-

приміщень закладу
маломобільних груп
населенняя
Забезпечення належних умов
для забезпечення
навчального процесу та
забезпечення
безперешкодного доступу до
приміщень закладу
маломобільних груп
населення
Підтримка обдарованої,
талановитої молоді;
створення оптимальних умов
для залучення молоді до
процесів консолідації
розвитку української нації, її
традицій і культури;
забезпечення постійної
співпраці органів місцевого
самоврядування з
молодіжними громадськими
організаціями; реалізація
прав молоді з обмеженими
фізичними можливостями;
самореалізація творчих
молодих людей; підтримка
підприємницької ініціативи;
проведення масових
культуро-мистецьких та
розважальних акцій для
молоді; інформаційнопропагандистська та
профілактична робота серед

Виконання заходів міської програми з
відпочинку та оздоровлення дітей на 20172020 роки

Відділ молоді та спорту
міськвиконкому

150,0

150,0

-

молоді.; забезпечення якісно
нового рівня інформованості
та обізнаності молоді з
життєвоважливих питань;
пропагування переваг
здорового способу життя;
забезпечення активного
розвитку масової фізичної
культури у молодіжному
середовищі; сприяння
працевлаштуванню та
профорієнтації молоді;
Реалізація права дітей
пільгових категорій на
оздоровлення і відпочинок.
Урізноманітнення форм
відпочинку дітей за рахунок
створення та забезпечення
діяльності наметових
таборів.
Створення умов для
зміцнення фізичного та
психічного здоров’я дітей
шляхом належної організації
оздоровлення та відпочинку,
придбання путівок та
направлення на
оздоровлення соціально не
захищених категорій дітей.

Виконання заходів по "Програмі розвитку
фізичної культури і спорту в місті"

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту МВК,
ДЮСШ м.Яремче,
ДЮСШОР смт.Ворохта

Всього

170,0

170,0

-

370,0

370,0

-

80,0

80,0

-

Проведення шкільних
спартакіад, сільських ігор з
ігрових видів спорту.
Збільшення кількості учнів в
ДЮСШ регіону завдяки
впровадженню нових
тенденцій навчально–
тренувального процесу;
придбання нагородної
атрибутики для переможців
міських першостей та
турнірів

Культура
Участь в обласних, Всеукраїнських,
Міжнародних фестивалях, конкурсах та
концертах
Організація та проведення виставок, фестивалів,
оглядів, конкурсів та народних карнавальних
дійств за жанрами та видами аматорського
мистецтва.
Проведення в літній період вечорів відпочинку
на літній сцені з вікторинами, конкурсами та
концертними програмами за участю місцевих та
запрошених мистецьких колективів. Запрошення
артистів, співпраця з відпочинковими закладами,
екскурсійними бюро
Організація обмінних виїзних концертів
мистецьких колективів Яремчанщини з
колективами України та закордону
Організація проведення конкурсу до дня
народження уродженця с.Микуличин,
історика, краєзнавця, засновника
Гуцульського дослідного інституту в США
Миколи Домашевського

Відділ культури
МВК

Відділ культури
МВК

150,0

150,0

-

Відділ культури
МВК

30,0

30,0

-

Відділ культури
МВК

40,0

40,0

-

Підтримка обдарованої
молоді
Популяризація народних
традицій і обрядів
Гуцульщини.
Змістовне дозвілля жителів і
відпочиваючих міста Яремче

Прискорення інтеграції
української культури у
світовий культурний простір

Ремонт концертного залу, коридорів та
сходової клітки Яремчанської ДШМ по вул.
Довбуша, 4

Відділ культури
МВК

300,0

300,0

-

Придбання учнівських парт зі стільцями (16
комплектів) для Яремчанської ДШМ

Відділ культури
МВК

35,0

35,0

-

Реконструкція клубної установи мікрорайону
Дора під культурно-просвітницький центр
(дофінансування кошторисної документації)

Відділ культури
МВК

48,4

48,4

-

Придбання огорожі для клубної установи
мікрорайону Ямна

Відділ культури
МВК

28,0

28,0

-

Придбання літератури для Яремчанської ЦБС

Відділ культури
МВК

15,0

15,0

-

Відділ культури
МВК

32,8

32,8

-

Покращення технічного
стану будівлі

Придбання матеріалів для перекриття даху
приміщення гаражу Будинку культури м.
Яремче
Влаштування земляного «замку» з
встановленням тротуарної плитки Будинку
культури м. Яремче

Ремонт та утеплення фасаду приміщення
Яремчанської ДШМ та центральної бібліотеки
ЦБС по вул. Свободи, 259 м.Яремче
Всього:

Забезпечення належних умов
для забезпечення
навчального процесу
Створення відповідних умов
для забезпечення
навчального процесу
Створення умов для
належного функціонування
закладу культури з метою
розвитку вільної та
різноманітної мистецької
творчості
Покращення матеріальнотехнічної бази закладів
культури
Наповнення фондів
бібліотек соціально
важливою книжковою
продукцією та періодичними
виданнями

Відділ культури
МВК

15,0

15,0

-

Відведення води від
підвального приміщення
Будинку культури
м. Яремче.
Покращення технічного
стану будівлі та її території

Відділ культури
МВК

350,0

350,0

-

Покращення технічного
стану закладів культури та
економія енергоносіїв

1124,2

1124,2

-

Проаналізувати на засіданнях сесій міської
ради, координаційних рад, нарадах, семінарах
стан виконання положень Конвенції ООН про
права дитини, законів України «Про охорону
дитинства», «Про органи і служби у справах
дітей та спеціальні установи для дітей», «Про
забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування»

Продовжувати контроль за діяльністю
інтернатних закладів, закладів соціального
захисту дітей, станом утримання та виховання
в них дітей, вжити заходів щодо налагодження
їх належного функціонування

Захист прав дітей
Служба у справах
дітей,управління
освіти,управління праці
та соціального захисту
населення, відділи
культури, молоді та
спорту міськвиконкому,
Яремчанська центральна
міська лікарня,
Яремчанське відділення
поліції Надвірнянського
відділу поліції
Головного управління
Національної поліції в
Івано-Франківській
області
Управління освіти та
служба у справах дітей
міськвиконкому

Забезпечити виконання вимог законодавства
щодо бронювання робочих місць для
працевлаштування випускників освітніх
закладів з числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування

Міський центр
зайнятості
населення,служба у
справах дітей та
управління освіти
міськвиконкому

Забезпечити повноту внесення даних про
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, дітей, які опинились
у складних життєвих обставинах, і громадян
України, які бажають взяти їх на виховання в
сім’ю, до єдиної інформаційно-аналітичної
системи «Діти»
(ЄІАС «Діти»)

Служба у справах дітей
міськвиконкому

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Аналіз стану виконання
положень Конвенції ООН
про права дитини, законів
України «Про охорону
дитинства», «Про органи і
служби у справах дітей та
спеціальні установи для
дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов
соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»
Покращення умов
утримання та виховання
дітей в інтернатних
закладах, закладах
соціального захисту дітей
Забезпечення випускників
освітніх закладів з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, першим
робочим місцем
Підвищення ефективності
діяльності органів
виконавчої влади з питань
захисту дитинства,
удосконалення
статистичного обліку дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування

Здійснювати першочергове влаштування
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сім’ї громадян,
зокрема: усиновлювачів, під опіку та
піклування, у прийомні сім’ї і дитячі будинки
сімейного типу, інше
Забезпечити своєчасне виявлення та облік
сімей з дітьми, які перебувають у складних
життєвих обставинах і потребують сторонньої
допомоги, проведення оцінки потреб сімей та
дітей, надання соціальних послуг
Забезпечити здійснення контролю за
дотриманням культурно-розважальними
закладами, комп’ютерними клубами
нормативно-правових актів щодо порядку
відвідування їх дітьми, заборони продажу
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
розповсюдження наркотиків, пропаганди
проституції, насилля, наркоманії
Взяти на контроль здобуття повної загальної
середньої освіти дітьми, які не навчались
тривалий час або не навчались взагалі
Здійснювати інформування громадськості про
стан дотримання прав дітей, реалізацію
державної політики з питань дітей через
засоби масової інформації
Організовувати та забезпечувати участь у
навчанні кандидатів у прийомні батьки,
батьки-вихователі, опікуни та піклувальники
(в т.ч. для підвищення їх кваліфікації)

Служба у справах дітей
міськвиконкому
Управління праці та
соціального захисту
населення, служба у
справах дітей,
управління освіти
міськвиконкому
Яремчанське відділення
поліції Надвірнянського
відділу поліції
Головного управління
Національної поліції в
Івано-Франківській
області, служба у
справах дітей
міськвиконкому
Управління освіти,
служба у справах дітей
міськвиконкому
Регіональний часопис
«Яремчанський вісник»,
служба у справах дітей,
управління освіти
міськвиконкому

Служба у справах дітей
міськвиконкому

-

-

25,0

-

-

25,0

-

-

-

-

-

-

5,0

5,0

-

-

-

-

Забезпечення
першочергового
влаштування дітей в сім’ї
громадян України
Вирішення проблем сімей з
дітьми, надання їм
комплексної допомоги,
попередження насильства в
сім’ї, жорстокого
поводження з дітьми
Профілактика алкоголізму і
наркоманії серед дітей,
попередження дитячої
бездоглядності та
безпритульності
Забезпечення
здобуття дітьми повної
загальної середньої освіти
Забезпечення інформування
громадськості про стан
дотримання прав дітей,
реалізацію державної
політики з питань дітей
Забезпечення отримання
кандидатами у прийомні
батьки, батьки-вихователі,
опікуни та піклувальники
належної кваліфікації для
виховання дітей та
підвищення їх кваліфікації

Забезпечувати проведення семінарів і нарад з
питань захисту прав та інтересів дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування

Служба у справах дітей
міськвиконкому,
виконавчі комітети
селищної та сільських
рад

Посилити контроль за дотриманням житлових
і майнових прав неповнолітніх, особливо
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, організувати роботу
по виявленню фактів незаконного відчуження
житла, що належить дітям, в межах
компетенції сприяти поновленню їх прав на
житло

Служба у справах дітей
міськвиконкому,
виконавчі комітети
селищної та сільських
рад

З метою забезпечення житлом дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування,
які не мають житла або втратили його з
незалежних від них причин, здійснити
моніторинг житла, яке пустує або виставлене
на продаж на території Яремчанської міської
ради

Служба у справах дітей,
відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житловокомунального
господарства
міськвиконкому,
виконавчі комітети
селищної та сільських
рад

Вирішити питання забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа, які його не мають
або втратили з незалежних від них причин, в
т.ч. щодо покращення умов проживання цих
дітей та дітей, котрі перебувають в складних
життєвих обставинах
Залучати до вирішення житлових проблем
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб з їх числа,
громадські та благодійні організації, фонди,
меценатів тощо
Систематично організовувати проведення

5,0

-

-

5,0

-

-

Служба у справах дітей
міськвиконкому,
виконавчі комітети
селищної та сільських
рад

-

-

Служба у справах дітей
міськвиконкому,
виконавчі комітети
селищної та сільських
рад
Служба у справах дітей,

-

-

-

-

-

-

-

Поліпшення роботи з
дітьми-сиротами та дітьми,
позбавленими батьківського
піклування
Здійснення контролю за
дотриманням житлових і
майнових прав
неповнолітніх, особливо
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

Створення банку даних
житла, яке може бути
придбане для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського піклування

Забезпечення житлом дітейсиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування,
які його не мають або
втратили з незалежних від
них причин, покращення
умов їх проживання
Забезпечення реалізації
житлових прав осіб з числа
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, осіб з їх числа
Попередження негативних

рейдів «Урок», «Діти вулиці», «Вокзал»,
«Канікули» тощо з метою виявлення дітей, які
займаються бродяжництвом, жебракують,
вживають алкоголь, схильні до вчинення
правопорушень
Організувати проведення в навчальних та
позашкільних закладах, театральних вистав,
концертів, виставок, творчих зустрічей дітей з
літераторами і митцями. Систематично
організовувати конкурси-огляди молодих
талантів з метою відбору для навчання у
спеціальних мистецьких закладах
найобдарованіших дітей з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування
Забезпечити дієвий контроль за організацією
роботи щодо захисту прав та інтересів дітей,
попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності, розвитку сімейних форм
виховання дітей

управління освіти
міськвиконкому

Управління освіти,
відділ культури, служба
у справах дітей
міськвиконкому

Служба у справах
дітей,управління освіти
міськвиконкому

Забезпечити підготовку і проведення
Відділи культури, молоді
святкових заходів, конференцій, круглих
і спорту, служба у
столів, присвячених Дню захисту дітей, Дню
справах дітей та
усиновлення, Дню спільних дій в інтересах
управління освіти
дітей: до Пасхальних і Різдвяних свят, до свята
міськвиконкому
Миколая та ін.
Продовжувати співпрацю з громадськими,
благодійними, релігійними, молодіжними,
дитячими, спортивними організаціями, що
працюють в інтересах дітей, з питань
подолання дитячої безпритульності і
бездоглядності, розвитку сімейних форм
виховання, захисту прав та інтересів дітей
Всього

Управління освіти,
відділ молоді і спорту,
служба у справах дітей
міськвиконкому

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20,0

20,0

-

-

-

-

50,0

50,0

-

явищ серед дітей

Створення належних умов
виховання і навчання дітей,
зокрема, дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування
Подолання дитячої
бездоглядності та
безпритульності, розвиток
сімейних форм виховання
дітей
Належне проведення
святкових заходів,
присвячених Дню захисту
дітей, Дню усиновлення,
Дню спільних дій в
інтересах дітей та інших
заходів
Залучення громадськості до
подолання дитячої
бездоглядності і
безпритульності, захисту
прав та інтересів дітей

Соціальний захист населення
Підтримки хворих з хронічною нирковою
недостатністю та хворих на гемофілію
Підтримка сімей загиблих і постраждалих під
час масових акцій громадського протесту в
період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого
2014р, учасників бойових дій, осіб, які
перебувають чи перебували у складі
добровольчих формувань,що утворилися для
захисту незалежності суверенітету та
територіальної цілісності України, та інших
громадян,які залучалися і брали безпосередню
участь в антитерористичній операції в районах
її проведення

Управління праці та
соціального захисту
населення МВК

Управління праці та
соціального захисту
населення МВК

Соціальна підтримка та реабілітація інвалідів
зору

Управління праці та
соціального захисту
населення МВК

Соціальний захист населення Яремчанської
міської ради

Управління праці та
соціального захисту
населення МВК,
територіальний центр
соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг) м.
Яремче

Всього
Накопичення міського матеріального

280, 0

Виплата адресної допомоги
хворих з хронічною
нирковою недостатністю та
хворих
на гемофілію
(проїзд та придбання ліків)

449,6

Реабілітація та оздоровлення
громадян, які постраждали
під час масових акцій
протесту.
Матеріальна підтримка
сімей, вирішення соціальнопобутових питань та
поліпшення соціального
захисту

280, 0

449,6

-

95,0

95,0

-

1293,5

1293,5

2118,1
2118,1
Цивільний захист населення міської ради
Відділ з питань
22,0
22,0

Поліпшення матеріальнопобутових умов проживання
інвалідів зору. Забезпечення
санаторно-курортним
лікуванням інвалідів зору
Поліпшення соціального
захисту ветеранів ОУНУПА, окремих категорій
громадян.
Вирішення житлових та
соціально-побутових питань
жителів регіону, осіб з
обмеженими фізичними
можливостями, підвищення
рівня їх життя

-

Сприятиме здійсненню

резерву для запобігання та ліквідації
надзвичайних ситуацій
на 2016-2020 роки

невідкладних аварійнорятувальних заходів у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій

надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення, оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому

Здійснення заходів по ремонту та
обслуговуванню вуличних пожежних
гідрантів.
Гідранти, люки, з/ч

ВУВКГ

10,0

10,0

-

Покращення технічного стану готовності
захисної споруди цивільного захисту
міськвиконкому

Міськвиконком

20,0

20,0

-

Організація запобіжних заходів на водних
об'єктах та в гірській місцевості.
Попереджувальні, заборонні знаки

Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення, оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому

Всього

Придбання та встановлення засобів
оповіщення

Поповнення міського матеріального резерву
для запобігання та ліквідації надзвичайних
ситуацій

5,0

5,0

-

57,0
Мобілізаційні заходи
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення,
50,0
оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
30,0
населення,
оборонної та

57,0

-

50,0

30,0

Підвищення рівня готовності
до оперативної ліквідації
можливих надзвичайних
ситуацій місцевого рівня,
відновлення нормальної
життєдіяльності міста
Забезпечить укриття
населення у разі загрози та
виникнення надзвичайних
ситуацій
Попередження нещасних
випадків та надзвичайних
ситуацій на водних об’єктах
і в гірській місцевості

-

Забезпечення своєчасного
інформування та оповіщення
населення міської ради

-

Створення запасів
матеріальних цінностей для
оперативного їх
використання при загрозі та
ліквідації надзвичайних

Придбання засобів індивідуального захисту

мобілізаційної роботи
міськвиконкому
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення,
оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому

ситуацій

20,0

20,0

-

Забезпечення населення
засобами захисту органів
дихання

Всього
100,0
100,0
Попередження виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру

Оснащення мобільної оперативної групи
міського відділу

Міський відділ УДСНС
в Івано-Франківській
області
9 Державна пожежнорятувальна частина
м. Яремче

Забезпечення пально-мастильними
матеріалами

9 Державна пожежнорятувальна частина
м. Яремче

Забезпечення матеріальної бази оперативнорятувальної служби цивільного захисту
Яремчанського регіону

Знешкодження та знищення виявлених
вибухонебезпечних предметів на території

11,4

11,4

-

20,0

20,0

-

Міський відділ УДСНС
в Івано-Франківській
області
9 Державна пожежнорятувальна частина
м. Яремче

20,0

20,0

Група піротехнічних
робіт АРС СП УДСНС

згідно акту
виконаних

-

-

-

Підвищиться рівень
оперативності реагування на
надзвичайні ситуації та
запобігання їх виникненню,
інформування керівництва
міської ради, служб
взаємодії про розвиток,
локалізацію та ліквідацію
наслідків надзвичайних
ситуацій
Сприятиме здійсненню
невідкладних оперативнорятувальних заходів у разі
виникнення надзвичайних
ситуацій та подій
Забезпечення захисту життя
і здоров’я населення та
особового складу від впливу
небезпечних факторів
надзвичайних ситуацій,
пожеж та інших подій
Запобігання виникненню
надзвичайних ситуацій,

Яремчанського регіону

Матеріально-технічне забезпечення аварійнорятувальних підрозділів технікою,
обладнанням, спорядженням та форменим
одягом на
2016-2020 роки

України в ІваноФранківській області

Міський відділ УДСНС
в Івано-Франківській
області
9 Державна пожежнорятувальна частина
м. Яремче

робіт

-

пов’язаних з вибухами
боєприпасів, загибелі та
травмування громадян
внаслідок таких подій,
забезпечення безпеки
населення, його
життєдіяльності та
провадження господарської
діяльності шляхом очищення
території і об’єктів,
забруднених
вибухонебезпечними
предметами

-

-

Забезпечення покращення
матеріально-технічної бази
та умов несення служби
особового складу

Всього
51,4
51,4
Підвищення ефективності роботи з казначейського обслуговування місцевих бюджетів
Забезпечення робочих місць працівників
витратними матеріалами, обладнанням та
інвентарем; розвиток та зміцнення
матеріально-технічної бази, оплата послуг та
ніші поточні видатки
Всього
Організація та проведення інформаційнороз’яснювальних заходів щодо роз’яснення
прав громадян

Управління Державної
казначейської служби
у м. Яремче

30,0

30,0
Безоплатна правова допомога
Відділ «Яремчанське
бюро правової
допомоги» Івано2,5
Франківського місцевого

30,0

-

30,0

-

2,5

-

Якісне і своєчасне
обслуговування місцевого
бюджету за доходами і
видатками, забезпечення
правильності та прозорості
видатків загального та
спеціального фондів

Підвищення рівня правової
обізнаності громадян на
безоплатну правову
допомогу

Проведення заходів спрямованих на
інтеграцію з суб’єктами надання безоплатної
первинної правової допомоги. Організація і
проведення семінарів, тренінгів, кгудлих
столів, зустрічей з питань формування і
функціонування системи безоплатної правової
допомоги
Організація заходів з підвищення кваліфікації
адвокатів. Проведення тематичних семінарів,
тренінгів для адвокатів залучених до надання
безоплатної правової допомоги. Забезпечення
якості надання безоплатної правової допомоги
на відповідному рівні у результаті підвищення
професійного рівня адвокатів
Здійснення комплексу заходів правового,
організаційного характеру спрямованих на
покращення доступу до правосуддя.
Покращення умов для прийому громадян.
Здійснення виїзних прийомів в селах району
для надання безоплатної первинної правової
допомоги
Організація навчання з надання безоплатної
правової допомоги для представників органів
місцевого самоврядування. Забезпечення
належного доступу до якісної безоплатної
правової допомоги особам, які потребують
такої допомоги

центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги
Відділ «Яремчанське
бюро правової
допомоги» ІваноФранківського місцевого
центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги
Відділ «Яремчанське
бюро правової
допомоги» ІваноФранківського місцевого
центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги
Відділ «Яремчанське
бюро правової
допомоги» ІваноФранківського місцевого
центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги
Відділ «Яремчанське
бюро правової
допомоги» ІваноФранківського місцевого
центру з надання
безоплатної вторинної
правової допомоги

-

-

-

Налагодження співпраці із
суб’єктами надання
безоплатної первинної
правової допомоги

-

-

-

Підвищення рівня
кваліфікації адвокатів

2,5

2,5

-

Покращення доступу до
правосуддя

-

-

-

10,0
10,0
Підвищення рівня готовності пошуково-рятувального відділення м.Яремче
Матеріально-технічне забезпечення пошуковорятувального відділення м.Яремче АРЗ СП
Міська рада,
обладнанням
підприємства,установи,о
100,0
100,0
-

Забезпечення надання
безоплатної первинної
правової допомоги на рівні
територіальних громад

Всього

Покращення матеріальнотехнічної бази пошуковорятувального відділення

та спорядженням

рганізації, міський відділ
УДСНС
в Івано-Франківській
області

м.Яремче АРЗ СП під час
проведення пошуковорятувальних робіт, надання
ПМД, забезпечення безпеки
в масових заходах

Всього
100,0
100,0
Військово-патріотичне виховання молоді, допризовна підготовка, призов у Збройні сили Україна та строкрву службу
Проведення заходів по патріотичному
Відділ освіти
Підвищення рівня
вихованню, фізичній підготовці,
міськвиконкому
10,0
10,0
самосвідомості молоді
оздоровленню
Яремчанський МВК
Перевезення призовників на ОЗП, закупівля
пального на забезпечення заходів оповіщення,
Згідно заключених
Забезпечення покращення
розшуку, доставки військовозо-бов’язаних до
договорів з
50,0
50,0
матеріально-технічної бази
РВК при призові на контрактну службу та по
перевізниками
мобілізації
Надвірнянський
Забезпечення покращення
Покращення матеріально – технічної бази
територіальний центр
матеріально-технічної бази
Надвірнянського РВК (зовнішній та
150,0
150,0
комплектування та
та умов несення служби
внутрішній ремонти, заміна меблів)
соціальної підтримки
особового складу
Всього
210,0
210,0
РАЗОМ

140 137,97

32 529,036

107 608,934

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на 2019 рік, в тому числі коштів, передбачених на реалізацію відповідних міських
та державних цільових програм, а також за рахунок інших джерел фінансування. Обсяг фінансування Програми економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік –
32 529,036 тис.грн. з місцевого бюджету та 107 608,934 тис.грн. - інші джерела.

Секретар міської ради

Володимир Губарчук

Додаток 5
Перелік місцевих цільових програм з питань соціально-економічного розвитку міста
Яремче у відповідних галузях та сферах діяльності, які діятимуть у 2019 році
№п/п

Назва програми

Координатор
Документ, яким
виконання програми
затверджено
програму

1.

Міська програма з відпочинку та оздоровлення
дітей на 2016-2020 роки

Відділ молоді та спорту
міськвиконкому

2.

Міська цільова соціальна програма розвитку
фізичної культури та спорту
на 2017-2020 рр.

Відділ молоді та спорту
міськвиконкому

3.

Міська цільова соціальна програма «Молодь
Яремчанщини» на 2016-2020 рр.

4.

Міська цільова програма соціального захисту і
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, захисту їх житлових
прав, попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності на 2017-2022 роки»

5.

Програма посилення конкурентоспроможності
МСП Яремчанського регіону
на 2019-2022 роки

Термін
дії
програми

Відділ молоді та спорту міськвиконкому

Відділ молоді та спорту
міськвиконкому

Рішення міської ради
від 24.12.2015року
№ 24-2/2015
Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 153-9/2016
Рішення міської ради
від 24.12.2015 року
№ 23-2/2015

2016-2020
2017-2020
2016-2020

Служба у справах дітей міськвиконкому
Служба у справах дітей
міськвиконкому

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 154-9/2016

2017-2022

Рішення міської ради
від 22.11.2018 року
№ 386-25/2018

2019-2022

Відділ економічного розвитку міськвиконкому
Відділ економічного
розвитку міськвиконкому

Відділ міжнародного співробітництва, туризму та інвестицій міськвиконкому
6.

Відділ туризму та
зовнішніх зв’язків
міськвиконкому

Програма розвитку туризму на території
Яремчанської міської ради на 2017-2020 роки

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 155-9/2016

2017-2020

Відділ земельних ресурсів
Рішення міської ради
Яремчанської міської ради,
від 27.10.2011 року
відділ Держземагентства в
№140-7/2011
м.Яремче

2011-2020

Відділ земельних ресурсів міськвиконкому

7.

Програма земельної реформи Яремчанської
міської рад и на 2011-2020 роки

8.

Програма «Здоров’я населення Прикарпаття
2013-2020 р.» в Яремчанському регіоні

9.

Програма протидії захворюванню на туберкульоз в
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки

Охорона здоров’я

10.
11.
12.

13.

Програма «Покращення діагностики, лікування та
профілактики злоякісних новоутворень в
Яремчанському регіоні на 2017-2020 роки»
Про міську цільову програму розвитку первинної
медико-санітарної допомоги на засадах сімейної
медицини на період до 2020 року
Міська програма «Репродуктивне здоров’я
населення міста на період до 2020 року»

Програма розвитку освіти Яремчанщини
на 2016-2023 роки

Яремчанська центральна
міська лікарня

Рішення міської ради
від 21.03.2013 року
№ 292-16/2013

Яремчанська центральна
міська лікарня

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 147-9/2016
Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 146-9/2016
Рішення міської ради
від 17.03.2016 року
№ 93-6/2016
Рішення міської ради
від 24.12.2015 роки
№ 22-2/2015

Яремчанська центральна
міська лікарня
Яремчанська центральна
міська лікарня
Яремчанська центральна
міська лікарня

Освіта
управління освіти
міськвиконкому

2013-2020

2017-2020
2017-2020
2016-2020

до 2020

Рішення міської ради
від 15.01.2016 року
№ 60-3/2016

2016-2023

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 152-9/2016

2017 -2022

Культура

14.

Цільова Програма «Культура Яремчанщини»
на 2017-2022 роки

Відділ культури
міськвиконкому

15.

Регіональна цільова Програма «Духовне життя»
на 2017-2022 роки

Відділ культури
міськвиконкому

Рішення міської ради
від 04.07.2017 року
№ 239-14/2017

2017-2022

Рішення міської ради
від 11.02.2016р.
№ 77-5/2016

2016-2020

Рішення міської ради
від 30.11.2017 року
№ 279-18/2017

2018-2019

Рішення міської ради
від 30.11.2017 року
№ 280-18/2017

2018-2019

Міська рада

16.

Міська програма сприяння розвитку
громадянського суспільства в м.Яремче
на 2016-2020 роки

17.

Міська програма національно-патріотичного та
культурно-просвітницького розвитку регіону,
відзначення професійних свят, вшанування кращих
людей краю на 2018-2019 роки

Міська рада

Виконавчий комітет міської ради
Виконавчий комітет
міської ради

Відділ кадрової роботи міськвиконкому

18.

Міська програма комп’ютеризації управлінь та
відділів виконавчого комітету Яремчанської
міської ради на 2018 -2019 роки

Відділ кадрової роботи
міськвиконкому

Відділ містобудування, архітектури, будівництва та
житлово-комунального господарства міськвиконкому

19.

Програма охорони довкілля, раціонального
використання природних ресурсів та забезпечення
екологічної безпеки на території Яремчанської
міської ради на період 2016-2019 років

20.

Програма поводження з твердими побутовими
відходами на території Яремчанської міської ради
на 2017-2020 роки

21.

Програма забезпечення населення міста Яремче та
смт. Ворохта якісною питною водою в достатній
кількості на 2006-2020 роки

22.

Програма підтримки індивідуального житлового
будівництва на селі та поліпшення житловопобутових умов сільського населення «Власний
дім» на 2017-2020 роки

23.

Регіональна цільова програма
містобудівного кадастру Яремчанської міської
ради на 2018-2020 роки

24.

Програма розробки (оновлення) містобудівної
документації Яремчанської міської ради
на період 2018--2022 роки

25.

Місцева цільова програма розвитку молодіжного
житлового будівництва на території Яремчанської
міської ради на 2018-2022 роки

26.

Програма будівництва, реконструкції, ремонту та
утримання вулиць і доріг комунальної власності м.
Яремче на 2019-2023 роки

27.

Програма енергоефективності Яремчанської
міської ради на 2016-2020 роки

Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому,
селищна рада
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
міськвиконкому
Відділ містобудування,
архітектури, будівництва
та житлово-комунального
господарства
Міськвиконкому

Рішення міської ради
від 24.12.2015 року
№ 31-2/2015

2016-2019

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 150-9/2016

2017-2020

Рішення міської ради
від 22.12.2005 року
№ 345-4/2005

2006-2020

Рішення міської ради
від 22.12.2016 року
№183-10/2016

2017-2020

Рішення міської ради
від 01.03.2018 року
№ 328-21/2018

2018-2020

Рішення міської ради
від 30.11.2017 року
№ 281-18/2017

2018-2022

Рішення міської ради
від 01.03.2018 року
№ 327-21/2018

2018-2022

Рішення міської ради
від 07.03.2019 року
№ 449-28/2019

2019-2023

Рішення міської ради
від 17.03.2016 року
№ 90-6/2016

2016-2020

Управління праці та соціального захисту населення міськвиконкому

28.
29.

Міська комплексна програма соціального захисту
населення Яремчанської міської ради
на 2018-2020 роки
Міська програма соціальної підтримки та
реабілітації інвалідів зору на 2015-2019 р.

30.

Міська програма підтримки сімей загиблих і
постраждалих під час масових акцій громадського
протесту в період з 21 листопада 2013 року по 21
лютого 2014 року, учасників бойових дій, осіб,які
перебувають чи перебували у складі добровольчих
формувань, що утворилися для захисту
незалежності суверенітету та територіальної
цілісності України, та інших громадян,які
залучалися і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції в районах її
проведення

31.

Міська програма підтримки хворих з хронічною
нирковою недостатністю та хворих на гемофілію
на 2018-2020 роки

Управління праці та
соціального захисту
населення
Управління праці та
соціального захисту
населення

Рішення міської ради
від 30.11.2017 року
№ 282-18/2017
Рішення міської ради
від 20.01.2015 року
№ 535-30/2015

Управління праці та
соціального захисту
населення

Рішення міської ради
від 30.11.2017 року
№ 283-18/2017

Управління праці та
соціального захисту
населення
міськвиконкому

Рішення міської ради
від 21.12.2017 року
№ 300-19/2017

2018-2020
2015-2019

2018-2020

2018-2020

Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення оборонної
та мобілізаційної роботи міськвиконкому

32.

Програма фінансування мобілізаційних заходів і
цивільного захисту та заходів з територіальної
обороноздатності Яремчанської міської ради
на 2017-2021 роки

33.

Цільова соціальна програма розвитку цивільного
захисту Яремчанської міської ради на 2016-2020
роки

34.

Комплексна цільова соціальна програма
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності оперативнорятувальної служби цивільного захисту
Яремчанської міської ради до дій за призначенням
на 2016-2020 роки

35.

Програма військово-патріотичного виховання
молоді, допризовної підготовки, призову в Збройні
сили України на строкову військову службу,
військову службу за контрактом на території
міської ради на 2017 – 2019 роки

36.

Програма військово-патріотичного виховання
молоді, вирішенню питань піднесення престижу
військової служби, соціально-побутових і
культурних проблем військовослужбовців на
території міської ради на 2017-2019 роки

Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому
Відділ з питань
надзвичайних ситуацій,
цивільного захисту
населення оборонної та
мобілізаційної роботи
міськвиконкому

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 145-9/2016

Рішення міської ради
від 24.12.2015 року
№ 28-2/2015

2017-2021

2016-2020

Міський відділ Управління ДСНС
Яремчанський міський
відділ Управління ДСНС
В Івано-Франківській
області

Рішення міської ради
від 24.12.2015 року
№ 27-2/2015

2016-2020

Надвірнянський районний військовий комісаріат
Надвірнянський районний
військовий комісаріат

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 143 – 9/2016

2017-2019

Рішення міської ради
від 08.11.2016 року
№ 144 - 9/2016

2017-2019

Військова частина А1807
Військова частина А1807

Яремчанське бюро правової допомоги

37.

Міська цільова Програма безоплатної правової
допомоги населенню Яремчанської міської ради
на 2019-2020 роки

38.

Програма підвищення ефективності роботи
Яремчанського відділення Надвірнянської
об’єднаної Державної податкової інспекції ГУ

Відділ «Яремчанське бюро
правової допомоги» ІваноРішення міської ради
Франківського місцевого
від 22.11.2018 року
центру з надання
№ 389 -25/2018
безоплатної вторинної
правової допомоги

2019-2020

Яремчанського відділення Надвірнянської об’єднаної Державної податкової інспекції
Яремчанського відділення Рішення міської ради
Надвірнянської об’єднаної від 22.12.2016 року
Державної податкової
№ 184 – 10/2016

2017-2021

ДФС в Івано-Франківській області
на 2017-2021 роки

інспекції ГУ ДФС в ІваноФранківській області

Яремчанське відділення поліції

39.

Комплексна програма профілактики злочинності,
зміцнення правопорядку, захисту прав і свобод
громадян, боротьби з корупцією і організованою
злочинністю у м.Яремче на 2016-2020 роки

40.

Комплексна програма інформаційно-аналітичної
роботи в інтересах органів державної влади та
управління, протидії проявам терористичного
характеру та організованій злочинній діяльності і
корупції на території Яремчанської
міської ради на 2018-2019 роки

41.

Комплексна цільова соціальна програма
запобігання виникнення надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру та
підвищення рівня готовності пошуковорятувального відділення м.Яремче АРЗ СП до дій
за призначенням на 2017-2020 роки

Яремчанське відділення
поліції Надвірнянського
Рішення міської ради
відділу поліції Головного
від 24.12.2015 року
Управління Національної
№ 26-2/2015
Поліції в Івано-Франківській
області

2016-2020

Надвірнянський МРВ УСБУ
Надвірнянський МРВ
УСБУ в ІваноФранківській області

Рішення міської ради
від 21.12.2017 року
№ 295-19/2017

Пошуково-рятувального відділення м.Яремче АРЗ СП
ПошуковоРішення міської ради
рятувального
від 23.05.2017 року
відділення м.Яремче
№ 218-13/2017
АРЗ СП

2018-2019

2017-2020

