ВОРОХТЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЯРЕМЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
шосте скликання
(двадцять перша сесія)
РІШЕННЯ
від 04 лютого 2014 р. №272-21/2014
смт. Ворохта
Про Програму соціально-економічного
та культурного розвитку селища
Ворохта на 2014 рік.
У відповідності до ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного та соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів
України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і
програмних документів економічного і соціального розвитку та складання
проекту державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), враховуючи
висновки та пропозиції постійних комісій, розглянувши звернення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка», селища рада
вирішила:
1. Затвердити «Програму соціально-економічного
розвитку селища на 2014 рік» (додається).

та

культурного

2. Керівникам підприємств, установ та організацій селища, виконкому
селищної ради забезпечити стабільну роботу підприємств, створити сприятливі
умови для розвитку підприємництва, взяти під особистий контроль стан виплати
заробітної плати та пенсій, збільшення доходів до бюджету, розрахунків за
спожиті енергоносії та безумовне виконання заходів щодо реалізації "Програми
соціально-економічного та культурного розвитку селища на 2014 рік".
3. Постійним комісіям селищної ради брати активну участь у втіленні в
життя заходів щодо реалізації основних положень Програми соціальноекономічного і культурного розвитку селища Ворохта на 2014 рік, з питань, що
належать до їх компетенції.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Селищний голова

Кермощук П. Д.

ПРОГРАМА
соціально-економічного і
культурного розвитку
селища Ворохта
на 2014 рік

Вступ
«Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища Ворохта на 2014 рік» є
пріоритетним напрямком розвитку смт. Ворохти у 2014 році. Метою даної програми є висвітлення та
обґрунтування основних напрямків соціально-економічного розвитку селища Ворохти у 2014 році, а
також порівняння результатів та тенденцій розвитку селища у 2013 році.
Програма соціально-економічного та культурного розвитку селища Ворохта на 2014 рік
розроблена відповідно до вимог Закону України від 23.03.2000 р. №1602 « Про державне
прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови
Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 р. № 621 « Про розроблення прогнозних і програмних
документів економічного та соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від 04,10,2006 р. № 504-р « Про схвалення Концепції
вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного
розвитку України».
1.Результати та тенденції розвитку соціально-економічної інфраструктури селища Ворохта у
2013 році.
Порівняльний аналіз планових показників та фактичних видатків спрямованих на виконання
програми соціально-економічного розвитку у 2013 році
Найменування
головного
розпорядника
коштів

Ворохтянська
селищна рада

Назва об’єкту відповідно проектно-кошторисної
документації, тощо

Впровадження технології, що забезпечує зниження
рівня забруднення повітря при здійсненні опалення
внутрішніх приміщень дошкільного навчального
закладу «Лісова казка» у смт. Ворохта
Придбання котлів для ДНЗ «Лісова казка»
Капітальний ремонт будинку культури

Ворохтянська
селищна рада
Ворохтянська
селищна рада

Ворохтянська
селищна рада
Ворохтянська
селищна рада
Ворохтянська
селищна рада

Придбання сценічних костюмів для будинку
культури
Придбання музичної апаратури для будинку
культури
Капітальний ремонт внутрішніх приміщень
першого поверху та підвальних приміщень для
улаштування спортзалу, дитячих майстерень та
басейну у ДНЗ «Лісова казка»
Проектування водогону для потреб селища
Ворохта
Капітальний ремонт доріг місцевого значення
Виготовлення технічної документації
смт. Ворохта (інвентаризація)

РАЗОМ

Всього
видатків
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рік
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2. Розвиток реального сектору економіки.
2.1. Промислова політика
Основні проблеми у 2013 році:
призупинення роботи промислових підприємств в умовах фінансової кризи;
спад випуску товарної продукції;
вивільнення робочих місць;
залежність стабільної діяльності промислових підприємств від сировинної бази (лісосічного фонду на
наступний рік);
5. низький відсоток інвестицій в промислову галузь через нестабільність cсировинного ринку;
1.
2.
3.
4.

6. відсутність на території селища підприємств, основним видом діяльності котрих є виробництво товарів
народного споживання;
7. низький рівень впровадження інноваційних технологій у промисловості.
Основні цілі на 2014 рік:
• відновлення повноцінного функціонування промислових підприємств;
• створення сучасного високотехнологічного виробництва з поглибленої переробки деревини для
забезпечення потреб економіки, внутрішнього і зовнішнього ринків лісоматеріалами та
конкурентоспроможною продукцією на деревній основі;
• переорієнтація на переробку низькосортної деревини та деревних відходів;
• впровадження на промислових підприємствах регіону інноваційних технологій.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік цілей:
зміна структури виробництва через економічне стимулювання випуску продукції кінцевого
споживання;
забезпечення подальшої стабілізації та ефективності роботи підприємств галузі, нарощення
обсягів виробництва експортного потенціалу;
подальше вдосконалення структури галузі шляхом створення дієвих новітніх формувань та
об’єднань підприємств різних форм власності;
стимулювання оновлення основних фондів і технічного переоснащення промислового
виробництва;
сприяння подальшій активізації експортної діяльності підприємств, якими створені конкурентні
переваги на світовому ринку.
нарощення обсягів випуску продукції;
нарощення обсягів товарної продукції та вихід на експорт.
Розвиток промислового сектору економіки селища Ворохти нерозривно пов'язаний із тенденціями
економічного функціонування підприємництва, його сталого розвитку та зростання.
Основні проблеми розвитку підприємництва у 2013 році:
1. неповнота, неоднозначність і суперечливість чинної нормативно-правової бази;
2. відсутність стимулів для власних інвесторів до вкладання коштів в економіку регіону;
3. відсутність державних гарантій перед банками при кредитуванні малих підприємств;
4. обмеження у кредитуванні банківськими установами;
5. недостатність професійних знань та досвіду щодо зайняття бізнесом.
Основні цілі на 2014 рік:
розширення інфраструктури підтримки підприємництва, підвищення рівня професійної підготовки
підприємців та працівників;
активізація підтримки підприємницької діяльності.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік цілей:
1. сприяння в отриманні фінансової підтримки малими підприємствами, які працюють в пріоритетних
галузях економіки, через Регіональний фонд підтримки підприємництва в області;
2. сприяння у відшкодуванні відсотків за кредитами, що надаються суб’єктам малого та середнього бізнесу
для реалізації інвестиційних проектів через представництво Держпідприємництва в області;
3. впровадження інноваційних та пілотних проектів.
Критерії досягнення цілей:
• збільшення кількості малих підприємств;
• збереження існуючих робочих місць;
• скорочення часу та витрат суб’єктів підприємництва на започаткування власної справи та
отримання дозволів;
• зменшення кількості перевірок суб’єктів підприємництва.
2.2. Енергозабезпечення та енергетична безпека
Головним пріоритетом електроенергетичної галузі є забезпечення надійного і ефективного
функціонування енергетичної системи для задоволення потреб споживачів селища в електроенергії та
збалансування попиту та пропозицій в електричній енергії.
Основа увага приділяється реалізації пріоритетних напрямків енергозбереження: установці
приладів обліку та регулювання споживання води, багатотарифних лічильників; використання
нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

Основні заходи для розвитку галузі у 2014 році:
•
забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів в усіх галузях
та впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;
•
зниження рівня питомого енергопостачання;
•
забезпечення в повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії;
доведення лімітів споживання електроенергії до всіх організацій і установ бюджетної
•
сфери для визначення оптимального використання бюджетних коштів, зниження споживання
енергоносіїв;
•
популяризація енергозбереження;
•
покращення якості напруги, методом заміни проводу на більший переріз, та проведення
поточних та капітальних ремонтів ліній електропередач на території селища.
2.3. Розвиток транспорту та зв’язку
З метою оптимального розвитку транспортної та телекомунікаційної інфраструктури необхідно:
1) забезпечити більш повне задоволення потреб населення у послугах транспорту, зв’язку та
інформатизації;
2) підвищити безпеку руху та комфортність перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
3) забезпечити оптимізацію мережі поштового зв’язку району та покращення послуг поштового
зв’язку в сільській місцевості;
4) сприяти подальшому розвитку мережі автомобільних доріг загального користування та
висвітлення стану розвитку мережі автомобільних доріг селища в засобах масової інформації;
Перелік факторів, що несприятливо впливають на розвиток дорожнього господарства
селища.
Негативно впливає на загальний стан як автомобільних доріг, так і мостів , недостатнє
фінансування дорожньої галузі. Постійне не проведення капітальних ремонтів стало однією з
основних причин зниження експлуатаційних характеристик дорожнього полотна та несучої здатності
мостів, що призводить до їх руйнування.
Значної шкоди завдають дорожньому господарству селища повені, особливо мостам та
штучним спорудам.
Галузь транспорту автобусні перевезення передбачає:
• вдосконалення мережі автобусних маршрутів загального користування з врахуванням
пріоритетного запровадження соціально значимих приміських маршрутів сполученням селища
Ворохти з Яремче та Івано-Франківськом.
• підвищення рівня транспортного обслуговування населення у зв’язку з відновлення
функціонування автобусної станції у селищі Ворохта.
Важливим етапом в сприянні розвитку транспорту в селищі Ворохта є створення місць у
відведених зонах для паркування.
Очікувані результати у 2014 році:
- поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих автомобільних доріг, створення
належної інфраструктури;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;
- зростання чисельності абонентів широкосмугового доступу до мережі Інтернет;
2.4. Торгівля та послуги
Основні проблеми у 2013 році:
недостатній рівень обслуговування при здійсненні торговельної діяльності на
продовольчих ринках;
невідповідність стану побутового обслуговування населення в сільській місцевості
сучасним вимогам;
низький технічний рівень оснащення підприємств побутового обслуговування
населення;
інфляційні процеси в державі.
Основні цілі на 2014 рік:
врегулювання відносин пов’язаних з організацією та функціонуванням роздрібних
ринків, створення умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;
вдосконалення системи показників статистичного спостереження за діяльністю
підприємств торгівлі;
запровадження сучасних стандартів торговельного і побутового обслуговування;

вдосконалення системи підготовки спеціалістів у сфері торгівлі та послуг.
залучення інвестицій у розширення мережі підприємств торгівлі, громадського
харчування та побутового обслуговування населення;
підвищення ефективності діяльності господарюючих суб'єктів, що надають побутові
послуги.
Шляхи реалізації визначених на 2014 рік цілей:
завершення реконструкції ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів у
сучасні торговельні комплекси, створення на них сприятливих умов для продажу продукції
безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються
на ринках;
припинення стихійної торгівлі на прилеглих до ринків територіях та інших не
встановлених місцях;
сприяння розвитку на прилеглих до ринків територіях сучасної інфраструктури
закладів, що здійснюють діяльність у сфері обслуговування населення;
створення сприятливих умов для відкриття спеціалізованих магазинів з торгівлі
книгами, квітами, товарами дитячого асортименту, складно-технічними, господарськими тощо;
координація зусиль органів виконавчої влади та контролюючих служб міста щодо
забезпечення захисту прав споживачів в торговельній мережі.
Критерії досягнення цілей:
створення сприятливих умов для розвитку торговельної та побутової
сфери
обслуговування;
збільшення обсягів продажу споживчих товарів підприємствами усіх форм власності;
облаштування об’єктів торгівлі відповідно до сучасних стандартів;
додаткове працевлаштування громадян та збільшення чисельності працівників у сфері торгівлі.
3.Розвиток гуманітарної та соціальної сфери.
3.1.Охорона здоров’я
Основні проблеми у 2013 році:
недостатні обсяги фінансування сфери охорони здоров’я;
недостатня забезпеченість кваліфікованим медичним персоналом;
недостатня кількість сучасної лікувально-діагностичної апаратури;
Основні цілі на 2014 рік:
підвищення якості надання медичних послуг;
підвищення ефективності діяльності закладів охорони здоров’я;
запровадження та встановлення енергозберігаючих технологій в закладах охорони
здоров’я;
розширення мережі сучасних лікувально-оздоровчих закладів;
Шляхи реалізації визначених на 2014 рік цілей:
започаткування і вдосконалення роботи щодо впровадження практики – сімейної
медицини в селищі.
Критерії досягнення цілей:
надання якісних медичних послуг;
можливість отримання кваліфікованої консультації та лікування;
якісне та досконале діагностування.
3.2. Розвиток освіти
Основні проблеми у 2013 році:
застаріла матеріально-технічна база систем опалення, водопровідної та каналізаційної
мереж у загальноосвітній та дошкільному закладі селища;
значні витрати на забезпечення енергоносіями;
невідповідність приміщень їдалень загальноосвітньої школи селища для організації
харчування дітей.
Основні цілі на 2014рік:
забезпечення реалізації державної освітньої політики та розвитку освіти відповідно до
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI ст., державних програм, законодавчих актів
Президента України, Уряду, Верховної ради України, розпоряджень місцевих органів влади;
забезпечення права кожного громадянина селища на здобуття якісної освіти;

вдосконалення структури методичної роботи з педагогічними працівниками на основі
індивідуалізації та диференціації, формування готовності вчителя до сприйняття та використання в
роботі особистісно-орієнтованих технологій, сучасних інноваційних педагогічних ідей, передового
педагогічного досвіду;
адаптація педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної
освіти регіону до професійної діяльності в умовах швидких соціально-економічних змін;
покращення екологічного стану, зменшення витрат на виробництво теплоенергії.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
забезпечення впровадження в навчальний процес змісту технологій з урахуванням
сучасних професійних потреб учителів і вимог реформування освіти;
скоординованість роботи всіх ланок освітніх закладів щодо наукового, навчальнометодичного та інформаційного забезпечення педагогічного процесу;
комплексна реалізація оздоровчих функцій шкільної освіти, співвідношення обсягу і
складності змісту з віковими можливостями дітей, перспективи їхнього розвитку;
дотримання наступності навчального змісту й вимог щодо його засвоєння між базовим
компонентом дошкільної освіти і початковою школою;
забезпечення життєвої, соціальної, комунікативної і комп’ютерної компетентності
учнів, здійснення профілізації загальноосвітньої школи;
вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів загальноосвітньої школи, вироблення
відповідних рекомендацій;
ремонт харчоблоку в загальноосвітній школі селища;
проведення заходів з енергозбереження в загальноосвітній школі та дошкільному
закладі.
3.3. Культура
Основні проблеми у 2013 році:
недостатня матеріально-технічна база закладу будинку культури;
недостатнє впровадження новітніх технологій у діяльності бібліотеки;
недостатнє наповнення фонду бібліотеки вітчизняною книжковою продукцією;
впровадження сфери культурної спадщини;
недостатня кількість професійних художніх колективів;
низька інтеграція етнічної (гуцульської) культури у світовий культурний простір.
Основні цілі на 2014 рік:
розвиток існуючої мережі закладу культури;
збереження кращих традицій мистецької освіти;
зміцнення матеріально-технічної бази закладу культури;
збереження і раціональне використання визначних пам’яток історико-культурної
спадщини краю;
наповнення фонду бібліотеки соціально-важливою літературою та періодичними
виданнями;
створення при будинку культури аматорських колективів та драмгуртків;
формування позитивного іміджу селища 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.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
фінансування творчих проектів;
підтримка обдарованої молоді;
надання методичної та фінансової допомоги народним аматорським колективам;
участь у конкурсах та фестивалях, в тому числі Міжнародного, Всеукраїнського та
обласного рівня;
презентація культурних надбань селища за межами держави;
формування та постійне оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції;
проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’яток історії та культури;
проведення ремонту будинку культури;
Критерії досягнення цілей:

залучення інвестицій у відновлення матеріально-технічної бази будинку культури;
забезпечення належного збереження, використання, наукового вивчення пам’яток
історії та культури селища;
залучення обдарованої молоді до творчого процесу;
забезпечення читацьких запитів всіх соціальних верств населення;
впровадження в діяльність бібліотеки новітніх технологій, в т.ч. використання мережі
Інтернет;
збереження народних мистецьких традицій селища, його автентики;
посилення творчо-ділових та туристичних контактів;
налагодження культурних зв’язків;
3.4. Розвиток спорту
Основні проблеми у 2013 році:
недостатнє залучення дітей, підлітків, юнаків до занять спортом, створення
обдарованим особам умов для реалізації їхніх здібностей у спорті вищих досягнень;
недостатнє матеріально-технічне забезпечення спортивним інвентарем та обладнанням
діючих спортивних шкіл селища;
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 2014 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.
розвиток спортивного туризму та олімпійських видів спорту;
розвиток пластового руху на території селища.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
залучення дітей, підлітків, молоді до регулярних занять фізичною культурою та
спортом до 25 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 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-юнацькій
спортивній школі;
відкриття нових секцій та спортивних гуртків із нетрадиційних видів спорту;
проведення змагань, турнірів із зимових видів спорту та участі в обласних та
всеукраїнських змаганнях;
відзначення кращих спортсменів за підсумками проведення змагань.
3.5. Ринок праці та зайнятість населення
Основні проблеми у 2013 році:
недосконалість сучасної системи професійної підготовки, перепідготовки або
підвищення кваліфікації осіб, які шукають роботу на ринку праці, в частині зміни попиту на робочу
силу відповідно до реструктуризації економіки, внаслідок чого має місце професійно-кваліфікаційна
незбалансованість попиту та пропозиції робочої сили;
необхідність
посилення
державної
допомоги
у
працевлаштуванні
неконкурентноспроможних на ринку праці верств населення (інвалідів, молоді, особливо
випускників навчальних закладів, звільнених військовослужбовців).

Основні цілі на 2014 рік:
організовувати інформаційні семінари та надавати інформаційні послуги незайнятим
громадянам з питань проходження професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
забезпечити проходження стажування, індивідуальне навчання безпосередньо на
підприємствах, в установах та організаціях під конкретні робочі місця на замовлення роботодавців;
сприяти залученню незайнятого населення до малого бізнесу, підприємництва шляхом
організації професійної підготовки незайнятих громадян;
надавати консультаційні послуги громадянам в разі виникнення спірних питань в
соціально-правових відносинах між роботодавцем та найманими працівниками;
здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства при укладенні договорів
між фізичними особами та найманими працівниками;
здійснювати контроль за дотриманням чинного законодавства про зайнятість
населення, зокрема в частині працевлаштування на заброньовані місця соціально-незахищених осіб
за направленням служби зайнятості;
надавати консультації працівникам, які підлягають вивільненню в зв’язку з
скороченням чисельності працюючих, зокрема шляхом проведення семінарів безпосередньо на
підприємствах, в установах та в організаціях;
проводити вивчення проблемних питань щодо організації професійної підготовки
робочих кадрів на виробництві;
надавати консультативну та методичну допомогу підприємствам усіх форм власності
щодо розвитку кадрового потенціалу та організації навчального процесу;
забезпечити відповідність професійного навчання безробітних до потреб ринку праці,
враховуючи перспективну потребу в робочій силі певного напряму та рівня кваліфікації, в т.ч.
застосування випереджаючого професійного навчання;
підвищити якість роботи з соціальними партнерами з метою залучення їх до реалізації
політики зайнятості в регіоні;
розширення сфери прикладання праці, передусім за рахунок підвищення інвестиційної
привабливості вітчизняної економіки та підтримки самостійної зайнятості населення.
Критерії досягнення цілей:
зменшення рівня безробіття;
стабілізація обсягів економічно активного населення у віці 15-65 років ;
розширення напрямків застосування праці за рахунок створення нових робочих місць в
усіх сферах економічної діяльності;
направлення на громадські роботи.
Розвиток житлового фонду селища
Основні проблеми у 2013 році:
недостатня забезпеченість жителів селища житлом;
зношеність існуючого житлового фонду.
Основні цілі на 2014 рік:
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 (квартплата).
Основні напрямки діяльності селищного комунального підприємства являється - Благоустрій
та санітарна очистка.
Основні проблеми у 2013 році:
недостатній рівень благоустрою території селища;
Основні цілі на 2014 рік:
покращення благоустрою території селища, створення організаційних та економічних
механізмів забезпечення позитивних зрушень у соціально-економічному розвитку нашого селища,
екологічної безпеки даної території, підвищення життєвого рівня населення, створення належного
середовища.

Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
виконання Правил збирання, зберігання, перевезення, утилізації, оброблення та
захоронення відходів, в тому числі використаних пластмасових ПЕТ пляшок, як вторинної сировини
на території селища;
забезпечення стовідсоткового укладання угод на вивіз ТПВ із господарюючими
суб’єктами;
ліквідація наслідків стихійних лих.
Критерії досягнення цілей:
будівництво нових та відновлення існуючих мереж освітлення центральної вулиці в
селищі;
капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі;
розширення площ зелених насаджень (квітників, газонів );
створення приймальних пунктів вторинної сировини;
поновлення вказівників вулиць смт. Ворохта;
дооблаштування зупиночних пунктів в смт. Ворохта.
4.Розвиток туристично-рекреаційної галузі.
Основні проблеми у 2013 році:
недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;
застаріла матеріально-технічна база основних фондів підприємств туристичної галузі
селища;
відсутність пропозиції туристичних послуг у відповідності до сформованих потреб
туристичного ринку;
низький рівень залучення інвестицій у туристичну галузь селища
облаштування туристичних маршрутів (брак обладнаних місць перепочинку, гірських
притулків, відсутність єдиної системи маркування).
Основні цілі на 2014 рік:
налагодження відносин з іноземними туристичними операторами;
сприяння у організації надання послуг розміщення, консультацій та планування
маршрутів, індивідуальних подорожей, відвідування об’єктів, створення індустрії відпочинку та
розваг, випуску та реалізації туристичних продуктів та інших послуг;
створення сучасної інформаційно–маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу;
розвиток активних видів туризму (пішохідного, гірського, лижного, водного тощо);
підтримка розвитку сільського зеленого туризму.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
модернізація існуючої матеріальної-технічної бази, створення нових рекреаційнотуристичних об`єктів міжнародного стандарту;
удосконалення рекламно - інформаційної діяльності;
створення умов для подальшого розвитку сільського зеленого туризму;
розвиток нових форм організації туризму;
впорядкування діючих та створення нових туристично-екскурсійних маршрутів;
розробка інвестиційних проектів та доведення їх до потенційних інвесторів;
залучення в розвиток туризму коштів міжнародних грантів, проетів громадських
організацій.
Критерії досягнення цілей:
збільшення кількості внутрішніх та іноземних туристів на;
збільшення кількості суб`єктів туристичної діяльності;
розширення переліку туристичних послуг;
створення сучасної маркетингової служби у сфері туристичного бізнесу.
5.Інвестиційно-інноваційна стратегія.
Основні проблеми у 2013 році:
зниження інвестиційно-інноваційної активності підприємств;
недосконалість існуючої правової бази для інвестиційно-інноваційної діяльності,
суперечливість та неповнота чинних законів та нормативно-правових актів;

фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція тощо);
неврегульованість питань фінансування та кредитування, високі процентні ставки на
кредити, високі вимоги банків до кредиторів, складна процедура оформлення кредиту;
недостатня державна підтримка підприємницької діяльності;
неврегульований процес оформлення інвестування, велика кількість дозвільних та
реєстраційних органів та процедур.
Основні цілі на 2014 рік:
підвищення ефективності використання капітальних вкладень;
збереження темпів нарощення обсягів інвестицій в основний капітал;
впровадження нових процесів та інноваційних технологій на підприємствах регіону.
активізація інвестиційної діяльності в цілому та внутрішньо інвестиційного процесу
зокрема.
Шляхи реалізації визначених цілей на 2014 рік:
залучення коштів вітчизняних інвесторів, міжнародних грантів та громадських
організацій, фондів;
посилення міжнародного співробітництва і формування позитивного іміджу селища;
надання інвесторам перспектив довготривалого співробітництва;
подальший розвиток інфраструктури сприяння залученню інвестицій;
підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності;
створення нових підприємств з іноземними інвестиціями, розширення діяльності
діючих.
Критерії досягнення цілей:
впровадження ефективних інвестиціно-інноваційних процесів у пріоритетних галузях
економіки;
ріст інвестицій в основний капітал.
П’ять пріоритетних завдань виконавчого комітету Ворохтянської селищної ради
щодо соціально - економічного розвитку селища Ворохта у 2014 році
.
1. Капітальний ремонт будинку культури у смт. Ворохта.
2. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень першого поверху та підвальних приміщень
для улаштування спортзалу, дитячих майстерень та басейну у ДНЗ «Лісова казка».
3. Капітальний ремонт доріг місцевого значення.
4. Благоустрій центральної частини селища Ворохта.
5. Проведення капітального ремонту фасаду будівлі Ворохтянської селищної ради.
6. Основні напрямки підвищення економічної активності смт. Ворохта
Пріоритетами розвитку селища у 2014 році визначено:
1.
Збереження трудового та економічного потенціалу селища шляхом:
Легалізації працюючих;
Сприяння у розвитку підприємництва;
Залучення інвестицій у туристично-рекреаційну галузь;
Створення сприятливого мікроклімату для організації туризму і інших видів
господарської діяльності, розвитку сфери послуг та торгівлі.
2. Забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури та проведення
енергозберігаючих заходів.

Заходи програми соціально-економічного та культурного
розвитку селища Ворохта на 2014р.

Найменування
заходу

Термін
виконання

Всього

державни
й бюджет

обласний
бюджет

місцевий
бюджет

інші
джерела

1.

Впровадження технології, що забезпечує зниження рівня
забруднення повітря при здійсненні опалення внутрішніх
приміщень дошкільного навчального закладу «Лісова казка» у
смт. Ворохта

-

2014
р.

370,0

-

370,0

-

-

-

2.

Капітальний ремонт будинку культури

-

2014
р.

1350,0

1350,0

-

-

-

-

3.

Придбання костюмів для будинку культури

Ворохтянська
с/р

2014
р.

67,0

-

-

67,0

-

-

4.

Капітальний ремонт доріг місцевого значення

-

650,0

-

-

650,0

-

-

5.

Капітальний ремонт фасаду будівлі Ворохтянської селищної
ради

КП «СКП»

170,0

-

-

170,0

-

-

6.

Благоустрій центральної частини селища

КП «СКП»

300,0

-

-

300,0

-

-

7.

Виготовлення картографічних матеріалів (винесення меж
населеного пункту смт. Ворохта)

-

1150,0

1150,0

-

-

-

-

801,0

-

-

801,0

-

-

380,0

-

-

-

380,0

710,0

-

-

8.
9.
10.

Проектування каналізаційного колектора у смт. Ворохта
Перепроектування будинку інтернату у житловий
багатоквартирний будинок
Придбання сміттєвоза на базі автомобіля МАЗ МЕДІУМ Б 1818 MZ 5337 з боковим завантаженням.

2014
р.
2014
р.
2014
р.
2014
р.

«Енергорес
2014
урср.
інвест»
2014
р.
2014
КП «СКП»
р.

710,0

Очікувані
результати

№

Виконавець

Орієнтовані обсяги фінансування. тис грн.
в т.ч. за джерелами фінансування

-

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Капітальний ремонт внутрішніх приміщень першого поверху та
підвальних приміщень ДНЗ «Лісова казка»
Будівництво очисних споруд пульмонологічного відділення
обласного кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в
т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації)
Будівництво очисних споруд дорослого відділення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації)
Будівництво очисних споруд дитячого відділення обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації)
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі
пульмонологічного відділення обласного кістковотуберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч. виготовлення
проектно-кошторисної документації)
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі дитячого
відділення обласного кістково-туберкульозного санаторію
«Смерічка» (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації)
Реконструкція зовнішньої каналізаційної мережі дорослого
відділення обласного кістково-туберкульозного санаторію
«Смерічка» (в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної
документації)
Виготовлення проектно-кошторисної документації на
впровадження технологій, що забезпечують зменшення рівня
забруднення атмосферного повітря в приміщеннях обласного
кістково-туберкульозного санаторію «Смерічка» (в т.ч.
виготовлення проектно-кошторисної документації)
РАЗОМ

Селищний голова

ПП
«ГаммаІФ»

2014
р.

1850,0

1850,0

-

-

-

-

-

2014
р

880,0

-

880,0

-

-

-

-

2014
р

840,0

-

840,0

-

-

-

-

2014
р

960,0

-

960,0

-

-

-

-

2014
р

202,5

-

202,5

-

-

-

-

2014
р

75,5

-

75,5

-

-

-

-

2014
р

230,5

-

230,5

-

-

-

-

2014
р

5190,0

-

5190,0

-

-

-

16176,5

4350,0

9458,5

1988,0

380,0

Кермощук П.Д.

Висновок
Збереження трудового та економічного потенціалу Ворохтянщини, створення сприятливого
середовища для залучення іноземних та внутрішніх інвестицій та чітке виконання основних
показників соціально-економічного розвитку дасть змогу забезпечити надходження до бюджету, і
тим самим забезпечити фінансування бюджетних установ селища, розвиток комунального
господарства та покращити якість комунальних послуг.
Реалізація конструктивних заходів вирішить питання орієнтовані на забезпечення добробуту
територіальної громади, соціальних гарантій і соціального захисту та збереження робочих місць.
Основні показники соціально-економічного, культурного розвитку та бюджету селища
Ворохта на 2014 рік розроблені виходячи із фактичних показників розвитку селища за 2013 рік з
урахуванням пріоритетних напрямків розвитку.

