Виконання у І півріччі 2018 року «Програми економічного та
соціального розвитку міста Яремче на 2018 рік», яка затверджена рішенням
міської ради від 29.03.2018 року № 334-21/2018
Станом на 1 квітня 2018 року в м.Яремче та селах, підпорядкованих міській
раді, чисельність наявного населення становила 23 144 особи. У січні-березні 2018
року зареєстровано 52 живонароджених та 79 померлого населення. Природне
скорочення склало 27 осіб.
Туризм
З метою популяризації туристичного потенціалу Яремчанщини відділ
туризму та зовнішніх зв’язків бере участь в організації офіційних зустрічей та у
роботі туристичних виставок. У березні 2018 року відділ спільно з
представниками туристичного бізнесу краю та Карпатським національним
природним парком взяв участь роботі Міжнародної туристичної виставки UITT
«Україна: подорожі та туризм» у Києві (за кошти з Програми розвитку туризму на
території Яремчанської міської ради).
Місто Яремче є учасником українсько-канадського проекту Проміс:
партнерство для розвитку міст. У рамках Проекту було розроблено Стратегію
розвитку туризму на території Яремчанської міської ради на 2017-2020 роки та
затверджено План її реалізації. В основу плану заходів Стратегії лягли проектні
ідеї, відібрані під час засідань робочої групи, які були включені в Стратегію
розвитку Івано-Франківської області відповідно до рейтингу важливості проектів
за оцінкою робочої групи з метою залучення коштів ДФРР та інших грантових
програм. Сьогодні йде активна робота з розробки маркетингової стратегії та
бренду Яремчанщини. Триває конкурс із розробки бренду Яремчанщини.
У 2018 році за ініціативи відділу туризму та зовнішніх зв’язків
міськвиконкому у центральній частині міста Яремче створено зону
безкоштовного WI FI. Скористатись точками доступу до мережі Інтернет можна
прогулюючись від літньої сцени біля Будинку культури до пам’ятника
партизанам-ковпаківцям.
З метою поширення туристичної продукції щодо відпочинку в регіоні під
час промоційних заходів відділом спільно з КНПП та Туристичною радою було
створено інформаційно-довідковий каталог «Туристична Яремчанщина».
Відділ бере участь в організації соціологічного дослідження, яке триватиме
протягом 2018 року чотирма хвилями.
Комплексне аналітико-практичне
соціологічне дослідження соціально-демографічного профілю одноденних
відвідувачів (екскурсантів) та туристів Івано-Франківської області проводиться з
метою вивчення стану внутрішніх та іноземних туристичних потоків Прикарпаття
(мета перебування, вік, стать, обраний спосіб тимчасового розміщення і
транспортного сполучення, структура витрат тощо), вивчення конкурентних
переваг регіону, виявлення особливостей попиту на туристичні послуги та
прогнозування майбутніх запитів щодо туристичної інфраструктури області.
Події, які відбуваються у галузі туризму, повідомлення для представників
туристичного бізнесу, анонси заходів висвітлюються на сторінці відділу туризму
та зовнішніх зв’язків міськвиконкому у соцмережі Facebook.

Бюджетно-фінансова політика
В порівнянні із відповідним періодом 2017 року доходи загального фонду
міського бюджету зросли на 10,8 %, або на 3 205,1 тис.грн., з них: за рахунок
податку на доходи фізичних осіб на 3 446,4 тис.грн.; податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки на 800,9 тис.грн.; надходження єдиного податку на
489,1 тис.грн.
За І півріччя 2018 року до загального фонду бюджету м. Яремче надійшло
власних доходів в сумі 35 022,8 тис.грн., що становить 107,8 % до затвердженого
плану на І півріччя з урахуванням змін, або ( 2 548,4 тис.грн. ), в тому числі:
- податкові надходження -33 979,4 тис.грн., або 106,7% до уточненного плану;
- неподаткові надходження -1 043,4 тис.грн., що відповідно становить 164,9%.
Забезпечено виконання планових показників по основних видах надходжень
загального фонду, окрім акцизного податку з пального. Так, при плані на І
півріччя 2 500,0 тис.грн., надійшло – 1 950,0 тис.грн., що становить 78,0% (-550,0
тис.грн.), в зв’язку із зміною порядку обчислення та перерахування місцевим
бюджетам акцизного податку з пального в 2018 році.
За звітний період до спеціального фонду надійшло доходів в сумі 2 366,4
тис.грн., що становить 47,3 % до планових показників на І півріччя 2018 року.
Протягом першого півріччя 2018 року з загального фонду міського бюджету
профінансовано видатків із врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі
133353,9 тис.грн., що становить 52,4 відсотки до планових показників
затверджених розписом на 2018 рік, або 49,6 відсотки до річного плану з
урахуванням змін.
На утримання органів державного управління профінансовано кошти в
сумі 6895,8 тис. грн., з яких за бюджетною програмою 0150 «Організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад».
На галузь «Освіта» спрямовано із загального 42789,9 тис. грн., з них за
рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 24128,3 тис.грн., або 56,4
відсотків.
Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам освіти станом на
01.04.2018 року немає.
Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю
найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2018 року склав 6 708 грн., що
становить 118,2 % в порівнянні з І кварталом 2017 року.
На фінансування установ охорони здоров’я використано кошти в сумі
14376,6 тис. грн., з яких за рахунок медичної субвенції 13035,7 тис.гривень.
На соціальний захист та соціальне забезпечення використано кошти в
сумі 52353,0 тис.грн. з них на соціальний захист населення та субсидії на
комунальні послуги – 52353,0 тис.грн., з яких за рахунок державного та обласного
бюджетів – 48140,7 тис.грн.
У березні 2018 року призначено субсидії для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг 1612 господарствам. Сума призначених
субсидій у січні-березні 2018 року склала 105,4 тис.грн. У розрахунку на одне

домогосподарство середній розмір призначеної субсидії у березні цього року
становив 2000 грн. (у березні 2017 року – 743 грн.).
Крім того упродовж січня-березня 2018 року 335 домогосподарствам
сільської місцевості призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу
та пічного побутового палива. Сума призначених субсидій склала 1018,1 тис.грн.
Середній розмір призначеної субсидії цього виду у розрахунку на одне
домогосподарство у березні 2018 року становив 3039,1грн. (у березні 2017 року 2841,3 грн.).
По установах культури видатки склали 4852,3 тис.грн.
Зовнішньоекономічна діяльність
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності міста
за І квартал 2018 року склали 276,9 тис.дол.США, імпорту товарів – 409,0
тис.дол.США. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року обсяги експорту та
імпорту збільшилися відповідно на 5,0 % та 40,0 %. Від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами становило 132,1тис.дол.США, коефіцієнт покриття експортом
імпорту склав 0,68.
Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій
(акціонерного капіталу) в економіку міста на 1 квітня 2018 року становив 10,5
млн.дол.США (1,1% загальнообласного показника), що на 3,6 % більше обсягів
інвестицій на початок 2018 року. У розрахунку на одну особу населення обсяг
прямих іноземних інвестицій склав 462,9 долара. Інвесторами виступили 6 країн
світу, найбільшим з яких є Кіпр.
Майже весь обсяг прямих інвестицій зосереджено у закладах з тимчасового
розміщення й організації харчування.
Промисловість
За січень-березень 2018 року промисловими підприємствами міста
реалізовано продукції на суму 19739,8 тис.грн., що в порівнянні з аналогічним
періодом 2017 року збільшився на 87,5 %.
Промисловість міста представлена підприємствами з виробництва харчових
продуктів, неметалевої мінеральної продукції, з оброблення деревини,
виготовлення виробів з деревини та сумішей бітумінозних на основі природних і
штучних заповнювачів, сумішей асфальтових для дорожнього покриття.
Підприємництво та регуляторна політика
Впродовж 2017 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 № 53230/2015, адже саме в цьому секторі відбувається формування середнього класу,
конкурентного середовища, створення нових робочих місць.
Станом на 01.07.2018 року на податковому обліку перебувало
427юридичних осіб (основних платників) та 1277 фізичних осіб-підприємців.
Адміністративні послуги
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 січень - червень 2018 року адміністраторами центру надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Яремчанської міської ради
зареєстровано 4386 заяви на видачу адміністративних послуг, що на 1242
послуги більше відповідного періоду минулого року та надано 2770 консультацій.
Видано 4006 документів, в тому числі 112 відмов.
Споживчий ринок та надання послуг
Суб’єкти підприємницької діяльності, як юридичні так і фізичні особи,
пропонують широкий спектр послуг, орієнтований за рівнем доходів населення.
У І кварталі 2018 року підприємствами, основним видом діяльності яких є
надання ринкових нефінансових послуг (без урахування обсягів послуг наданих
фізичними особами-підприємцями), надано послуг на суму 500261,6 тис.грн., з
них 71,1% реалізовано послуг населенню.
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 (12 дітей – сиріт, 30
дітей, позбавлених батьківського піклування) з них: під опікою та піклуванням 28, на повному державному утриманні – 9, в прийомних сім’ях - 5 дітей.
18 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 01.07.2018 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 ІІ кварталі 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 4 засідання комісії з питань захисту прав дітей, де
розглядались питання стосовно захисту прав та інтересів дітей, що проживають
на території ради.
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 розпорядження міського голови
від
07.05.2018 р. №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 5 вечірніх
рейдів. Проведено обстеження матеріально-побутових умов в 33 сім’ях. На
засіданнях комісії з питань захисту прав дітей заслухано 19 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.
Соціальний захист населення
Станом на 01.07.2018 року на обліку в управлінні праці та соціального
захисту населення виконавчого комітету Яремчанської міської ради перебували і
отримували допомогу 3109 одержувачів.
За вказаний період призначено субсидії 969 особам на суму 11385,3
тис.грн. ( на житлово-комунальні послуги та тверде паливо).
Заборгованості по соціальних виплатах немає.
Станом на 01.07.2018 року 41 мешканців Яремчанського регіону, в тому
числі 12 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 01.07.2018 року проведено виплату
надбавки до пенсії ветеранам ОУН-УПА – 12 чол. на суму 49,0 тис.грн; надано
пільг за рахунок коштів місцевого бюджету окремим категоріям населення, а
саме : ОУН-УПА, 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 чол. на суму 116,563 тис.грн.
Протягом першого півріччя 334 особам виплачено одноразових грошових
допомог на лікування та вирішення невідкладних соціально - побутових питань на
суму 523,7 тис.грн; допомоги на поховання окремим категоріям громадян 2
особам на суму 5,0 тис.грн., 15 особам, яким виповнилося 90 років на суму 7,5
тис.грн., у зв’язку з пожежею 4 особам на суму 80,0 тис.грн., до Великодніх свят
45 особам на суму 15,0 тис.грн. для придбання продуктових наборів.
З нагоди відзначення 29-ої річниці виведення військ з Афганістану 52
особам виплачено одноразову грошову допомогу на суму 52,0 тис.грн. та
адресних грошових допомог хворим з хронічною нирковою недостатністю та
хворим на гемофілію в сумі 130,0 тис.грн. 9 особам.
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 157,5 тис.грн.
Видано 42 направлення особам з обмеженими фізичними можливостями
для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.
На обліку для забезпечення санаторно - курортними путівками перебуває 51
особа з інвалідністю, 32 ветеранів війни. Фактично забезпечено путівками 11 осіб.
Згідно єдиного державного автоматизованого реєстру в управлінні на обліку
перебуває 546 ветеранів війни, 503 ветеранів праці, 1417 дітей війни, 27 ветеранів
військової служби та органів внутрішніх справ, 10 реабілітованих громадян, а
також 485 осіб з інвалідністю. 367 багатодітних сімей та в них 1253 дітей .
Протягом звітного періоду Яремчанським міськвиконкомом проводилась
відповідна робота по забезпеченню дотримання мінімальних гарантій в оплаті
праці, підвищення рівня заробітної плати працівникам регіону, а також погашення
заборгованості по заробітній платі та виявлення прихованого безробіття.
Станом на 01.07.2018 р. на обслуговуванні відділення надання соціальної
допомоги вдома Територіального центру перебуває 104 одиноких громадян
похилого віку 9 соціальних робітників в середньому обслуговують по 12 осіб,
надаючи їм послуги вдома.
Капітальні інвестиції
За січень-березень 2018 року підприємствами та організаціями міста за
рахунок усіх джерел фінансування освоєно 49,1 млн. грн. капітальних інвестицій.
Частка міста у загальнообласному обсязі капітальних інвестицій склала2,8%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг капітальних інвестицій по місту
склав 2171,9 грн. (по області-1281,5 грн.), що відповідає 3 місцю серед міст
обласного значення та районів області.
Будівництво
У І кварталі 2018 року на території міста прийнято в
експлуатацію 5099 м2 загальної площі житла, що на 5,5% менше ніж роком

раніше. Частка міста у загальному обсязі збудованого в області житла становить
6,1%.
Управліня майном комунальної власності
Протягом І півріччя 2018 року на території Яремчанської міської ради
надавали в оренду комунальне майно п’ять основних балансоутримувачів. На
сьогоднішній день згідно договорів передано в оренду 39 нежитлових приміщень.
Станом на 01.07.2018 року загальна площа переданих в оренду приміщень
комунальної власності становила 2 929,69 м2 .
Від оренди комунального майна до міського бюджету за січень-червень
2018 року надійшло коштів в сумі 32 008 грн., до зведеного бюджету у звітному
періоді надійшло коштів в сумі 37 200 грн.
Транспорт
Вантажні перевезення. Автомобільним транспортом міста у І кварталі 2018
році замовниками доставлено 2,3 тис.т вантажів, вантажооборот становив 0,5
млн.ткм, що відповідно на 9,5 % та 30,9% більше за відповідний період 2017 року.
Пасажирські перевезення. Автомобільним транспортом перевезено 88,6 тис.
пасажирів, виконано пасажирооборот в обсязі 1,9 млн.пас.км, що відповідно на
26,4% та 9,3% більше, ніж за відповідний період 2017 року.
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