Аналітична довідка про хід виконання Програми соціальноекономічного і культурного розвитку міста Яремче за 2012 рік та
перспективні завдання на 2013-2014 роки
Рішенням міської ради від 30.12.2011 року №148-8/2011 затверджено
Програму соціально-економічного і культурного розвитку міста Яремче на 2012
рік та перспективні завдання на 2013-2014 роки.
Завдяки зусиллям
керівництва міської ради
досягнуто позитивних
тенденцій в розвитку регіону за 2012 рік. За вказаний період за результатами
оцінки виконання показників соціально – економічного розвитку м. Яремче
займає перше місце серед міст та районів області.
Всіма суб»єктами господарської діяльності до бюджетів всіх рівнів та
Пенсійного фонду сплачено 99421.6 тис. грн., з них 11486.1 тис. грн. до
державного бюджету, 32729.9 – до місцевих бюджетів та 55205.6 – до Пенсійного
фонду.
Із загальної суми , що сплачена до місцевих бюджетів біля 26 млн. грн.. або
80 відсотків надійшло до бюджету міста ( міський та сільські бюджети) та 6.7млн.
грн.. або 20 відсотків - до обласного бюджету.
Обсяги надходжень до місцевого бюджету податків і зборів за 2012 рік
% до
Платники
Обсяги
загальної
надходжень,
суми
грн.

надходжень

Надходження до бюджетів усіх рівнів, всього:
В т.ч. :
Юридичні особи
В т.ч. :
Фізичні особи
Надходження до місцевого бюджету, всього:
В т.ч. :
Юридичні особи
В т.ч. :
Фізичні особи
Торгівля, послуги :
В т.ч.
1. - готельно-ресторанне господарство
- торгівля
- послуги
Промисловість :
В т.ч.
- деревообробка та лісозаготівля
2.
- будівництво
- енергетична галузь
- інше
3. Надходження від бюджетних установ
4. Транспорт, зв’язок
5. Надходження від інших видів діяльності
Надходження до місцевого бюджету від фізичних
осіб за 2012 рік, грн.
1. Торгівля, послуги :

44 216 047,54
38 305 657,33
5 910 390,21
32 729 954,00
27 139 029,91
5 590 924,09
13 539 289,73

100,0
86,6
13,4
100,0
82,9
17,1
41,4

3 921 270,83
3 252 391,87
6 365 527,03
2 903 357,62

12,0
9,9
19,5
8,9

1 695 365,64
331 168,28
799 936,70
76 887,00
10 989 006,34
2 309 815,62
2 988 484,69

5,2
1,0
2,5
0,2
33,6
7,0
9,1

5 590 924,09

17,1

4 057 281,35

72,6

В т.ч.
- готельно-ресторанне господарство
- торгівля
- послуги
Промисловість :
В т.ч.
2. - деревообробка та лісозаготівля
- будівництво
- інше
3. Транспорт, зв’язок
4. Надходження від інших видів діяльності
Надходження до місцевого бюджету від
юридичних осіб за 2012 рік, грн.
Торгівля, послуги :
В т.ч.
1. - готельно-ресторанне господарство
- торгівля
- послуги
Промисловість :
В т.ч.
2. - деревообробка та лісозаготівля
- будівництво
- енергетична галузь
3. Надходження від бюджетних установ
4. Транспорт, зв’язок
5. Надходження від інших видів діяльності

1 277 960,74
2 167 115,34
612 205,27
712 604,28

31,5
53,4
15,1
12,7

620 909,83
14 807,45
76 887,00
214 025,14
607 013,32

87,1
2,1
10,8
3,8
10,9

27 139 029,91

82,9

9 482 008,38

34,9

2 643 310,09
1 085 276,53
5 753 421,76
2 190 753,34

27,8
11,4
60,8
8,1

1 074 455,81
316 360,83
799 936,70
10 989 006,34
2 095 790,48
2 381 471,37

43,6
12,9
32,5
40,5
7,7
8,8

За січень – грудень 2012 року промисловими підприємствами регіону, які
включені в основне коло, реалізовано промислової продукції на суму – 1773,9
тис.грн., що становить 152,0 % до відповідного періоду 2011 року, та 91,0% до
очікуваного виконання за 2012 рік.
Основною рушійною силою розвитку будь-якого регіону є надходження
інвестицій в економіку регіону.
Обсяг капітальних інвестицій за дев”ять місяців 2012 року складає
255073,0тис.грн., до відповідного періоду минулого року - 187,2%, та на одиницю
населення наростаючим підсумком з початку року - 11749,5 гривень.
Обсяг інвестицій в житлове будівництво за 2012 рік склав 228,1млн.грн., що
складає 154,6% до попереднього року.
2.
Введено в експлуатацію житла за 2012 рік загальною площею 63,1 тис.м
За 2012 рік (попередні дані) темп росту обсягу введення в експлуатацію житла до
попереднього року склав 154,6%. Обсяг введеного в експлуатацію житла у
2
розрахунку на 10 тис. населення за звітний період склав 28,2тис.м .
До 60 відсотків інвестицій надходить у туризм та у розвиток споживчого
ринку та до 40 відсотків у індивідуальне житлове будівництво.

За січень-грудень 2012 року оборот роздрібної торгівлі склав 410972,8
тис.грн., що складає 119,0% до відповідного періоду 2011 року та 98,2% до
запланованого на 2012 рік. Обсяг реалізованих послуг за січень- листопад 2012
року склав 239398,9 тис.грн., що складає 106,2% до відповідного періоду
минулого року.
На території міської ради функціонують 306 об’єктів торгівлі та ресторанного
господарства.У сфері послуг крім послуг з відпочинку та проживання
зареєстровано 36 об»єктів з прокату спортивного спорядження, 13 - перукарських
послуг,12- з надання стоматологічних послуг, 11- з ремонту транспортних засобів,
16 – з будівництва та ремонту житла, а також 11 – з надання інших побутових
послуг населенню, тощо.. Це дає змогу забезпечити безперебійне постачання
продуктами харчування як населення так і відпочиваючих, а також надавати
якісні послуги з харчування. Товарооборот за останній рік, що припадає на душу
населення, склав 18180 грн., а обсяг реалізованих послуг на душу населення біля
11,0 тис. грн. і є одними із найвищих в області. У всіх населених пунктах міської
ради відкрито стаціонарні торгівельні заклади.
Станом на 31.12.2012 року на території Яремчанської міської ради
функціонує 47 готелів (2292 місця), 48 рекреаційних закладів (2472 місця), 552
садиби зеленого туризму (8436 місць). У 2012 році з метою відпочинку міську
раду відвідали 937 тис. осіб.
Рішенням міської ради від 21.01.2011 року № 46-2/2011 затверджено
Регіональну програму підтримки малого підприємництва
на території
Яремчанської міської ради на 2011 – 2012 роки.
Згідно бюджетного розпису на 2012 рік на Регіональну програму підтримки
малого підприємництва передбачено кошти в сумі 30,0 тис. грн.
Сприятливий інвестиційний клімат дав поштовх для розвитку малого та
середнього бізнесу. Станом на 01.01.2013 року зареєстровано 265 малих
підприємств, з яких 136 або 51,3 % діючі. а також
проведено державну
реєстрацію 1692 громадян СПД, з яких станом на 01.01.2013 року сплачували
податки 1511 осіб. Частка малих та середніх підприємств у загальній кількості
підприємств складає 98.5 відсотка або 60 підприємств на 10 тисяч населення, а
частка найманих працівників цих підприємств у загальній кількості працюючих
37 %, з них у малих підприємствах 670 осіб та 584 особи у підприємців –
фізичних осіб. Питома вага зайнятих у малому бізнесі до загальної кількості
працюючих склала 44,0%.
Частка поступлень від діяльності малого бізнесу до бюджетів усіх рівнів
склала 36,0 %, або 15681,6 тис.грн., зокрема до місцевого бюджету – 46,4% або
15180,7 тис.грн. Водночас, середньомісячна заробітна плата працівників малих
підприємств у 2012 році складала 1500,0 грн., що на 124,0 грн. або 9 % більше
ніж у 2011році проти 15% в цілому по місту. За звітний період кількість фізичних
осіб, що здійснювали підприємницьку діяльність та сплачували податки до
бюджету збільшилася на 5%, з яких 303 особи здійснюють роздрібний продаж з
торгівельних місць на ринках та 89 надання інших послуг населенню, 720 осіб –
надання послуг з відпочинку та оздоровлення, 85 послуги таксі, регулярних та
нерегулярних пасажирських перевезень.

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

Обсяги
надходжень, грн.

%

16 405 512,11

37,1

15 180 656,14

46,4

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

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

% до загальної
суми
надходжень у
місцевий
бюджет

Обсяги
надходжень до
бюджетів усіх
рівнів

% до
загальної
суми
надходжень
до бюджетів
усіх рівнів

9 589 732,05

29,3

10 495 121,90

23,7

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

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

5 910 390,21
16405512.11

13,4
37,1

Обсяги
надходжень до
місцевого
бюджету, грн.

З метою
зменшення часових затрат суб’єктами підприємницької
діяльності для отримання різного роду дозволів, висновків та погоджень при
міськвиконкомі з 2009 року функціонує дозвільний центр.
Адміністратор дозвільних процедур протягом тижня надає консультації
громадянам та суб’єктам підприємницької діяльності щодо вирішення питань
дозвільного характеру. Тривалість роботи дозвільного центру складає 40 годин на
тиждень. Прийом та видача документів дозвільного характеру здійснюється
посадовими особами дозвільних служб в рамках роботи дозвільного центру.
За період 2011- 2012 років до дозвільного центру міста Яремче звернулися
1173 суб’єкти господарювання. В рамках роботи дозвільного центру місцевими
дозвільними органами, що беруть участь у роботі дозвільного центру надано 701
консультація (роз’яснення, методичну допомогу) та видано 158 документів
дозвільного характеру .
Середня чисельність населення згідно статистичних даних по регіону станом на
01.01.2013р. складає 22,6 тис. чол., що складає 100,9% до минулого року із них
5338 пенсіонерів та 6710 найманих працівників та самозайнятого населення. .
Згідно з балансом трудових ресурсів у місті їх чисельність залишається в межах
12,545 тис. чоловік. Загальний приріст чисельності населення за січень-листопад
2012 року склав 188 осіб, що на 54 особи більше ніж у відповідний період 2011
року. У порівнянні з 2011 роком чисельність пенсіонерів зменшилась на 38 осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.01.2013 року склав 2,8%, який
збільшився у порівнянні з минулим роком на 0,45% , на обліку в центрі зайнятості
перебувало 385 чол. незайнятого населення, в т.ч. 360 безробітних.

За січень-грудень 2012 року кількість створених нових робочих місць
склала – 1463 одиниць, що складає 130,7% до минулого року та 112,5% до річного
завдання.
Протягом звітного періоду збільшилась кількість поступлених вакансій.
Так за 2011р. в центр зайнятості поступило 862 вакансії, а за 2012 р. – 614956.
Відповідно збільшилась кількість працевлаштованих, а саме: за січень-грудень
2011 р.- 849 чол., за січень-грудень 2012 р. – 944.
У 2012 році 36 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по
безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю, центром зайнятості
працевлаштовано 168 осіб, які підпадають під 5-% квоту, в т.ч. 12 чоловік на
заброньовані місця.
Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за 2012 рік
склала 2573,0 грн., що складає 114,8% до відповідного періоду минулого року та
103,3% до запланованого на 2012 рік Середній розмір пенсій по регіону станом на
01.01.2013 року склав 1386,2грн., що на 198,6 грн. більше ніж у відповідний
період минулого року.
Згідно статистичних даних, станом на 01.01.2013р. заборгованість із
виплати заробітної плати на підприємствах основного кола нашого регіону
становить 8,6тис.грн., яка зменшилася в порівнянні з початком року на
53,9тис.грн. Дана заборгованість допущена ТзОВ «Вест-Вуд», яке не здійснює
діяльності і є економічнонеактивним
Заборгованість зі сплати до бюджету Фонду станом на 01.01.2013 року в
порівнянні з 01,01,2012 р. Зменшилась на 40,2 тис.грн. і складає 73,1 тис.грн., з
неї:
- по страхових внесках на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування –
48,2 тис.грн., в т.ч. фінансові санкції та пеня 47,5тис.грн.;
- по єдиному соціальному внеску – 24,9 тис.грн., в т.ч. фінансові санкції та пеня –
3,8 тис.грн.;
- по відшкодуванню
пільгових пенсій
«Прикарпатський « в сумі - 0,1тис.грн.

за

Списком

№2

мають

ДС

Борг економічно активних платників ст. на 01.01.2013 року становить 73,1
тис.грн.
Управлінням Фонду вжито заходи щодо стягнення боргів до Пенсійного
фонду в повному обсязі.
Платники, які допустили заборгованість до Пенсійного фонду постійно
заслуховуються на
засіданні тимчасової комісії з питань погашення
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та
інших соціальних виплат.
З метою примусового стягнення до виконавчої служби направлено 25
судових рішення на суму 60,1 тис.грн. та 189 вимог на суму – 234,2 тис.грн.,
стягнуто коштів органами ДВС – 172,3 тис.грн., та добровільно сплачено
платниками на рахунок Фонду – 117,0 тис.грн.

Борги по платниках житлово-комунальної сфери відсутні.
Станом на 01.01.2013 року податковий борг склав 920,6 тис.грн., в т.ч. до
місцевого бюджету – 634,5 тис.грн., кількість підприємств – боржників -11.
Податковий борг до зведеного бюджету в порівнянні з 01.01.2012р. збільшився на
356,2 тис.грн., до місцевого бюджету на 162,3 тис.грн.
Станом на 01.01.2013р. здійснено обстеження 85 суб’єктів підприємницької
діяльності під час яких виявлено 69 неоформлені працівники, 8 з яких оформили
свої трудові відносини, легалізовано заробітної плати, за даними центру
зайнятості, на суму 12,3 тис.грн. Матеріалами перевірок по 32 СПД направлені в
суд м.Яремче для прийняття рішення про притягнення винних осіб до
адміністративної відповідальності, з них дев’ять суб’єктів господарювання
зареєстровані в інших областях.

Житлово-комунальне господарство
Протягом січня – грудня 2012 року в рамках програми соціально – економічного
і культурного розвитку міста Яремче на 2012 рік на реформування і розвиток
житлово – комунального господарства м. Яремче виконано робіт та проведено
заходів на 1953,9 тис.грн.
На роботи по реконструкції з добудовою Яремчанської ЗОШ №1 з
обласного бюджету передбачено кошти в сумі 400.0 тис. грн. , виконано робіт на
суму 239.5 тис.грн., за рахунок спонсорських коштів здійснено накриття даху
приміщення спортивного залу Татарівської ЗОШ № 2 та проведено роботи по
встановленню пожежних сходів.
У 2013 році проведено внутрішні опоряджувальні роботи, влаштування системи
опалення, утеплення фасаду по Яремчанській ЗОШ №2 третій пусковий
комплекс. На дані роботи з обласного бюджету профінансовано 452,5 тис.грн., та
700,0 тис.грн за рахунок внеску ВАТ «Укрнафта».
На території Яремчанської міської ради функціонує 21 заклад культури,
в т.ч.
бібліотеки – 12, клуби – 8, Яремчанська ДШМ – 1.
За 2012 рік відділом культури МВК проведено 47 мистецьких заходів з них 4
семінари, до 50 заходів ( лекції, бесіди, книжкові виставки, дитячі заходи )
проведені бібліотеками. Мистецькими колективами краю взято участь в
одинадцяти міжнародних всеукраїнських та обласних конкурсах та фестивалях.
Постійно здійснюється моніторинг реалізації заходів з розвитку фізичної
культури і спорту шляхом розгляду питань про стан виконання вказаних заходів
на засіданнях виконавчого комітету міської ради, після чого приймаються
відповідні рішення.
До сфери фізичної культури і спорту входять об»єкти 9-ти загальноосвітніх шкіл
та 25 - ти підприємств, установ та організацій.
Фізкультурно-оздоровчу роботу за місцем навчання, роботи та
проживання громадян проводить один спортивний клуб.

Фізкультурно-спортивну
та
оздоровчу
роботу
забезпечують
48 працівників, з яких 43 є штатними.
Для занять фізичною культурою і спортом та надання жителям послуг
спортивно-оздоровчого спрямування в місті функціонують 53 спортивні споруди.
Усіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи охоплено
понад 4 818 осіб, що становить більше 24 відсотків від загальної кількості
мешканців міста.
Для підтримки соціально-незахищених категорій населення у 2012 році з
міського бюджеті виділені кошти сумі 207250. грн..
За 2012 рік виявлено 388 осіб похилого віку, які потребують соціальної
допомоги : у містах -151 особа, у сільській місцевості - 237 осіб.
Терцентром обслужені 274 потребуючих громадян. З них соціальну
допомогу вдома отримали 141 особа, 115 громадян обслужені виключно
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги та 18
осіб отримали технічні засоби реабілітації. У сільській місцевості обслужені 107
осіб, у міській – 167 осіб.
На первинному обліку служби у справах дітей міськвиконкому перебуває
34 дітини-сироти та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 18 дітейсиріт та 16 дітей, позбавлених батьківського піклування. В сім’ях опікунів та
піклувальників виховуються 28 дітей, на повному державному утриманні
перебуває шестеро дітей.
Актуальним завданням соціальної сфери міста залишається зростання
доходів усіх верств населення, зниження рівня бідності, посилення соціальної
підтримки. Підвищення економічної активності в регіоні, створення сприятливого
середовища для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій, чітке виконання
основних показників соціально-економічного розвитку дасть змогу досягти
максимальних надходжень до бюджетів всіх рівнів, і тим самим забезпечити
фінансування бюджетних установ міста, розвиток комунального господарства та
покращити якість комунальних послуг.

Комісія по підготовці питання
на засідання міської ради

Таблиця

Основні показники соціально-економічного розвитку міста Яремче на 2012 рік
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Одиниця
виміру

2011
рік,
факт

2012 рік,
прогноз

2012
рік,
факт

тис.
грн.

1167,1

1530,0

1773,9

грн.

52,11

67,7

78,5

тис.
грн.

297637,0

281853,0

255073,0 (за 9-ть

грн.

13287,4

12471,4

11749,5(за 9-ть

%

80,5

105,2

187,2

695,0

815,0

-

32,0

36,1

33,3 (станом на

110,5

114,8

-

66,0

105,0

132,7 (попередні дані)

1456,0

1500,0

-

285,2

136,4

91,7 (січень-вересень)

-58741,9
(9 місяців)

-530,0

-

тис.дол.
США
Обсяг прямих іноземних інвестицій у фактичних цінах у
дол.
США
розрахунку на 1 особу

Обсяг прямих іноземних інвестицій, всього

Обсяг прямих іноземних інвестицій у відсотках до
%
попереднього року
Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до тис.дол.
США
початку року

10 Обсяг експорту товарів, всього
11 Обсяг експорту товарів у відсотках до попереднього року

тис.
дол.
США
%

Фінансовий результат від звичайної діяльності до
12 оподаткування (сальдо) по всій сукупності підприємств, тис.грн.
крім банків та бюджетних установ, у фактичних цінах,

місяців)
місяців)

01.10.2012

всього
13 Сума збитків, збиткових підприємств, всього

Питома вага підприємств, які одержали збиток, у
загальній кількості підприємств
Податковий борг за податковими зобов’язаннями
15 платників податків по обов’язкових платежах до
зведеного бюджету
14

16 Середньорічна чисельність наявного населення
17
18
19

20

21

Середньомісячна заробітна плата одного штатного
працівника
Темп росту середньомісячної заробітної плати одного
штатного працівника до попереднього року
Заборгованість із виплати заробітної плати, всього
в тому числі:
-на економічно активних підприємствах;
-на банкрутах;
-на економічно неактивних підприємствах
Темп зростання (зниження) заборгованості із виплати
заробітної плати у відсотках до початку звітного періоду
в т.ч. на економічно активних підприємствах
Рівень зареєстрованого безробіття

22 Фактично створено нових робочих місць, всього

в т.ч. за рахунок малого підприємництва

тис.
грн.

58833,0
(9 місяців)
28,6
(9 місяців)

1130,0
7,4

-

тис.
грн.

564,4

492,1

920,6

тис.
осіб

22,4

22,6

22,6

грн.

2241,0

2600,0

2573,0

%

119,8

115,6

114,9

тис.грн.

62,5

0,0

8,6

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

0,0
0,0
62,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
8,6

%

63,1

0,0

53,9

%
%
одиниц
ь
одиниц
ь

2,35

0,0
2,5

0,0
2,8

1119

1015

1463

115

310

64

110,8

-

112,5

346437,0
123,0

359865,0
104,5

410972,8
119,0

%

Фактично створено нових робочих місць (у відсотках до
%
річного завдання)
тис.грн.
24 Обсяги обороту роздрібної торгівлі у діючих цінах
%
25 Темп зростання (зниження) обороту роздрібної торгівлі
23

-

(з урахуванням товарообороту як юридичних, так і
фізичних осіб)
грн.
26 Обсяг роздрібного товарообороту підприємств на 1 особу
тис.грн.
27 Обсяги реалізованих послуг у діючих цінах
%
28 Темп зростання (зниження) обсягу реалізованих послуг

15465,9
254837,7
129,1

15923,2
345442,0
106,0

18180,0
239398,9

