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1. Бюджет міста 

1.1. Доходи міського бюджету 

З міського бюджету фінансується апарат управління та відділи виконавчого органу міської 
ради, 3 середні школи, гімназія, НВК, Бурштинський МНВК, 4 дитячі дошкільні заклади, КО 
«Бурштинська ЦМЛ» , центр надання первинної медичної допомоги, ФАП с. Вигівка, 3 
бібліотеки, будинок культури ім. Т.Г. Шевченка, клубний заклад с. Вигівка,  музей 
«Берегиня», дитяча музична школа, 2 централізовані бухгалтерії, надається фінансова 
підтримка КП «Житловик», культурно-просвітницькому товариству «Дзвін», НФК «Бурштин», 
Бурштинській міській федерації футболу, КП «Капітальне будівництво», фінансуються міські 
програми та заходи. 

Виконання по доходах загального і спеціального фондів міського бюджету міста Бурштина у 
2019 році забезпечено на 99%. (уточнений план 159072 тис.грн. , фактичні надходження 
склали 157631,6 тис. грн. ) зокрема по: 

загальному фонду — 98,5відс., (план 147346,6 тис.грн. факт 145162,9 тис.грн.).  

спеціальному фонду — 106,3 відс. (при планових показниках без урахування змін до 
кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 11725,4 тис. грн., 
фактичні надходження склали 12468,7тис. грн.) 

У 2019р. в загальній сумі надходжень включено до :  

 загального фонду: 

субвенції з державного бюджету — 33569,3 тис.грн., 

субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам —25574,9 тис. грн (в тому числі 
інша субвенція з обласного бюджету –418,1 тис. грн., з бюджету села Насташино – 20,4 тис. 
грн..з бюджету села Тенетники – 10,0тис. грн. з бюджету села Дем’янів – 60 тис. грн. бюджету 
села Бовшів – 200,0 тис. грн., бюджету села Демешківці – 10,0тис. грн з районного бюджету 
Гадицького району - 100 тис. грн.)  

 спеціального фонду : 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів — 7505,3тис.грн.(з 
бюджету Бовшівської с/р — 6355,0тис.грн; обласного бюджету. на продоохоронні заходи —
1150,3 тис. грн. ). 

іншої субвенції — 1175,6тис. грн. (з обласного бюджету — 880,6тис.грн , з бюджету 
Бовшівської с/р —295 тис. грн. ) 

За звітний 2019 рік до бюджету міста власних доходів загального і спеціального фондів 
мобілізовано в сумі 89806,6 тис.грн., що складає 133,9відс. затвердженого плану 78827,0 
тис.грн.) та 103,3 % уточненого плану (86920,2тис.грн.), в тому числі по: 

загальному фонду – 86018,7 тис.грн., або 113,2% (+10018,7тис.грн.) до затверджених 
показників та 102,3 відс. (1935,9тис.грн.) уточненого річного плану (84082,8тис.грн.).  

спеціальному фонду – 3787,9тис. грн., або 134,0відс. (+960,9тис.грн.) до затвердженого плану 
(2827,0тис.грн.), 133,5відс. відс. уточненого річного плану не враховуючи урахування змін до 
кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ (2837,4 тис.грн.). 
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Базовим джерелом наповнення загального фонду міста Бурштина залишився податок та збір 
на доходи фізичних осіб , питома вага якого склала 80,4відс. до обсягу доходів загального 
фонду 

У звітному бюджетному році надходження цього податку становлять 69 163,8тис.грн., або 
102,2% до річного плану та на 9618,2тис.грн., або на 16,2відс. більше за аналогічного періоду 
2018 року. 

Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бу ТЕС надходження від якого займають 53,2 відсотків в 
загальній сумі ПДФО до міського бюджету і становлять 36773,1 тис.грн.  

 ВП ПАТ «Західенерго» «Галгеменерго» надходженя від якого займають 14,5 відсотків 
в загальній сумі ПДФО до міського бюджету і становлять 10004,1 тис.грн.  

 КП «Житловик» від якого займають 3,7 відсотків в загальній сумі ПДФО до міського 
бюджету і становлять 2549,4 тис.грн.  

Слід відмітити, що організаціями і установами бюджетної сфери сплачено до бюджетів усіх 
рівнів 17312,5 тис.грн, з них до бюджету міста 1038,5 тис. грн., або 15,0%. загальних 
надходжень по даному виду платежу. 

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду міста Бурштина належить місцевим 
податкам і зборам, питома вага яких становить – 11,9відс. Надходження місцевих податків і 
зборів за звітній період складає -10283,1тис.грн., або 100,5відс. до річних показників. 

За стуктурою місцевих податків і зборів виконання річних планових показників забезпечено 
за рахунок: 

плати за землю яка на 100,4 від. , яка є складовою частиною податку на майно, та 
справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності, займає 31,5відс. у місцевих податках та 3,8відс. загальних 
надходжень, зарахована сума до міського бюджету складає 3239,8тис.грн., що на -
106,5тис.грн. або на 3,4відс. менше минулорічних надходжень.  

Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бу ТЕС  надходження від якого займають 57,8 відсотки в 
загальній сумі  плати за землю до міського бюджету і становлять 1873,7 тис.грн. (земельний 
податок) 

 ТОВ « Галагро-Доба»  надходження від якого займають 4,1 відсотка в загальній сумі 
плати за землю до міського бюджету і становлять 133,4тис.грн. (орендна плата за землю) 

 ПАТ «Концерн Галнафтогаз» надходження від якого займають 1,7 відсотка в загальній 
сумі плати за землю до міського бюджету і становлять 57,0 тис.грн. (орендна плата за землю) 

Що стосується земельного податку з юридичних осіб можна побачити суттєве зменшення до 
минулорічних показників на 4,3відс. (- 95,7 тис.грн.). 

Причиною є зменшення нарахування земельного податку по ДТЕК Західенерго Бу ТЕС( 167,8 
тис. грн. місячний платіж  2018 року 155,1 тис. грн. місячний платіж 2019 року. За межами 
населеного зменшилася нормативно грошова оцінка земель) 

Одночасно спостерігається збільшення надходжень по орендній платі з юридичних осіб. 
Збільшення пов’язане з появою нових орендокористувачів а саме: 
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ТзОВ «Галагро-Доба» (розпорядження РДА від 04.10.2018р. №762) 

АТ «ДТЕК Західенерго» (договір оренди від 25.04.2019 року) 

По ТзОВ«Любава» надходження збільшилися за рахунок погашення заборгованості минулих 
періодів. 

єдиного податку на 100,0 відс (надійшло 6308,9тис.грн. , що більше надходжень 2018 року на 
988,3 тис.грн. ). Збільшення надходжень відбулося за рахунок збільшення розміру 
мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму. 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 103,9відс. (надійшло 696,5 
тис.грн. , що більше надходжень минулого року на 210,3тис.грн.) 

До бюджету міста Бурштина зараховується акцизний податок з виробленого в Україні 
пального, акцизний податок з ввезеного на митну територію пального та акцизний податок з 
реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Виконання 
плану за 2019 рік по даному виду платежу забезпечено на 104,1відс. 

До міського бюджету надійшло 5674,8 тис. грн. (питома вага 6,6 відс. надходжень загального 
фонду)а саме :  

 акцизний податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 627,9 тис. грн.; 
 акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(пальне) – 2595,7 тис. грн. ; 
 акцизний податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 2451,2 тис. рн.  

Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без урахування 
субвенцій з державного бюджету) складають 1 відс. 

За 2019 рік надійшло неподаткових надходжень 865,2 тис.грн. , що у 3 рази більше 
відповідного показника 2018 року (за результатами фінансово-господарської діяльності І 
кварталу сплачено до бюджету міста частину чистого прибутку КП «Житловик» ). 

В надходженнях спеціального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу (94відс.) 
займають власні надходження бюджетних установ , що складає—3550,6тис.грн., що більше 
минулорічних показників на 964,6тис.грн(128,6відс.).  

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних установ) 
до бюджету міста Бурштина надійшло 28,6 тис.грн. а саме: 

 надходжень від пайової участі у розвитку інфраструктури на 3,5 тис. грн. 
 грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 
25,1тис.грн.  

 

1.2. Видаткова частина  

За 2019 рік з міського бюджету проведено видатків на загальну суму 155756,1 тис. грн., що 
становить 97,0 % до видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки загального 
фонду – 140711,3 тис. грн. або 97,1 % ; видатки спеціального фонду(без власних надходжень) 
– 15044,8 тис. грн., або 95,4%.  
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Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по : 

 фінансуванню закладів освіти – 54186,1 тис. грн. – 38,5 %; 
 фінансування соціального захисту населення –20372,4 тис. грн. –14,5%; 
 фінансуванню установ охорони здоров’я – 25114,8тис. грн. –17,9%; 
 фінансування органів місцевого самоврядування –18218,0 тис. грн. –12,3%; 
 фінансування закладів культури –2301,3 тис.  грн. –1,6 %; 
 фінансування житлово-комунального господарства –11634,2 тис.  грн. –8,3 %; 
 фінансування економічної діяльності (в т.ч. транспорту, дорожнього господарства)-

296,7тис.грн. - 0,2%; 
 запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха-

123,7тис.грн.- 0,1% 
 реверсна дотація -7438,5тис. грн. –5,3  %; 
 інші заходи і видатки – 337,1 тис.  грн.-0,2 %; 
 фінансування фізичної культури і спорту – 429,2 тис. грн. – 0,3%; 
 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету – 10,0 тис. грн -0,01%; 
 інші субвенції-250,0тис.грн.-0,2%. 

Основні суми видатків спрямовано на: 

 оплата праці з нарахуваннями – 87889,0 тис. грн. -62,5% 
 продукти харчування  – 1843,5 тис. грн.-1,3% 
 медикаменти  –  514,0 тис. грн. -0,4% 
 оплата комунальних послуг та енергоносіїв  –5301,6тис.  грн. або 3,8 %; 

За 2019 рік в повному обсязі забезпечено асигнуваннями заробітної плати нарахованої за 
січень-грудень, на оплату за спожиті енергоносії,медикаменти та продукти харчування та 
інші захищені статті.   
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2. Житлово-комунальне господарство 
Сектором ЖКГ та обліку комунального майна, згідно з вимогами чинних 

нормативно-правових актів, що стосуються сфери поводження з твердими побутовими 
відходами, було підготовлено матеріали та необхідні документи для проведення конкурсу на 
надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бурштин і села Вигівка. 
Рішенням Бурштинської міської ради від 22.02.2019 № 16/68-19 «Про затвердження 
Протоколу № 1 від 16.01.2019 засідання конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на 
надання послуг з вивезення твердих побутових відходів на території міста Бурштин і села 
Вигівка» визнано КП «Житловик» виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на 
території міста Бурштин та села Вигівка. 

А також відповідно до вимог Закону України «Про особливості здійснення права 
власності у багатоквартирному будинку» було підготовлено матеріали та необхідні 
документи для проведення конкурсу з призначення  управителя для всіх багатоквартирних 
будинків в місті Бурштин, співвласниками яких станом на 01.11.2018 не створено об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків, не прийнято рішення про форму управління 
багатоквартирним будинком та не обрано управителя. За результатами конкурсу КП 
«Житловик» визначено управителем багатоквартирними будинками в місті Бурштин 
(рішення виконавчого комітету від 13.03.2019 № 59 «Про затвердження Протоколу № 1 від 
27.02.2019 засідання конкурсної комісії з призначення управителя багатоквартирного 
будинку в місті Бурштин та визначення управителя багатоквартирними будинками»). 

2.1. Впровадження енергоощадних технологій 

2.1.1.Вуличне освітлення м. Бурштин 

На сучасному етапі розвитку технологій зовнішнього освітлення основне значення має 
зменшення енергетичних затрат та збільшення світлового потоку на одиницю площі.  
Основними проблемами зовнішнього освітлення на території міста є технічно застарілі 
світильники периферійних вулиць з лампами, які споживають велику кількість 
електроенергії. Встановлені світильники в значній кількості розраховані на використання 
неефективних ламп розжарювання, не можуть за своїми технічними даними забезпечити 
необхідний рівень освітленості і взагалі не відповідають сучасним вимогам зовнішнього 
освітлення. У першу чергу необхідно провести заміну старих світильників на нові сучасні 
світильники. 

В 2019 році в м. Бурштині придбано та встановлено 58 LED-світильників (30-40Вт) на вуличне 
освітлення. 

Освітлено: вул. Енергетиків, вул. Будівельників, вул. Січових Стрільців та дорога біля Церкви 
Всіх Святих і Священомученика Йосафата. 

На вуличному освітленні за 2019 рік економія склала 5% електричної енергії (кВт) відносно 
2018 року і 8% відносно 2017року. 

Модернізація зовнішнього освітлення надасть змогу: 

 покращити благоустрій міста; 
 знизить кількість аварійних ситуацій; 
 зменшаться витрати на утримання системи вуличного освітлення; 
 створить безпечні та комфортні умови для руху автотранспорту та пішоходів; 
 покращить оперативне та ефективне керування вуличним освітленням. 
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Споживання електроенергії вуличним освітленням за період 2017-2019 роки 

 

2.1.2. Системи енергомоніторингу. 

У бюджетних закладах міста діє автоматизована система контролю споживання енергоносіїв 
«АСЕМ», яка забезпечує дистанційний збір даних з ДНЗ№2, ДНЗ№3, ДНЗ№6, НВК Бурштин, 
Гімназії та ЗОШ№1. 

Система забезпечує дистанційний збір даних споживання енергоносіїв та внутрішніх 
температур в приміщеннях з метою належного контролю енергоспоживання та скорочення 
витрат коштів на обслуговування вузлів обліку. 

Система передбачає збір даних безпосередньо з вузлів обліку та давачів температур з 
подальшою передачею на центральний сервер збору даних. Система передбачає 
розширення, зокрема, для підключення контролера індивідуального теплового пункту без 
змін апаратних складових. 

Цілями створення системи є: 

 оперативне отримання точної інформації для вирішення питань підвищення 
ефективності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів; 

 оперативний аналіз та контроль питомих витрат енергетичних ресурсів та води; 
 накопичення інформації бази даних енергоспоживання об’єктів з метою проведення 

якісного моніторингу. 

        Програма щоденного моніторингу споживання енергоносіїв “Енергобаланс” покликана 
автоматизувати процедуру подачі та аналіз споживання енергоносіїв в усіх закладах та на усіх 
об'єктах, які  піддаються моніторингу. Програма розроблена таким чином, що не потребує 
встановлення ніякого програмного забезпечення. Для подачі даних працівнику вистачить 3-5 
хвилин роботи на день в мережі Internet для внесення показів лічильників. Усі інші операції 
проходять автоматично, що виключає людський фактор. Система здійснює моніторинг і 
контроль за ефективним використанням енергоресурсів в Бурштинській міській раді, ДНЗ№1, 
Будинок культури ім. Т.Шевченка, Музична школа, клуб с.Вигівка, ЗОШ№2, ЗОШ№3, 
Центральна міська лікарня. 

 Усі дані інструменти пов'язані між собою зв'язками різних рівнів та характерів. 
Розділення їх відбувається для виділення частин які необхідні для різних користувачів 
програми. 

Постійний контроль за енергоспоживанням в бюджетних закладах міста дозволяє зменшити 
споживання на 10%. 
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2.2. Програми співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у 

багатоквартирних будинках  

Протягом року сектором ЖКГ та обліку комунального майна реалізовувалася Програма 
співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин 
на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.11.2018 № 16/62-18. Фінансування 
робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) згідно заяв зареєстрованих до 
28.11.2018 здійснювалося наступним чином:  

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства - 50 
% від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин - 50 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх 
заміні. 

Фінансування робіт із заміни вікон та/або дверей в будинку (під’їзді) здійснювалося 
наступним чином:  

– кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства - 60 
% від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх заміні; 

– кошти міського бюджету м. Бурштин - 40 % від вартості вікон та/або дверей та робіт по їх 
заміні.  

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми становить 198 
123,40 грн. Сума співфінансування від мешканців на ці роботи - 244 216,60 грн. 

Протягом 2019 року згідно з умовами Програми співфінансування заходів із заміни вікон та 
дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2019 рік було замінено: 

- двері в 28-ми під’їздах багатоквартирних будинків; 

- вікна в 20-ти під’їздах багатоквартирних будинків. 

Відповідні роботи були проведено за адресами: 

1. По вулиці Шухевича в: ІV під’їзді будинку № 4, ІІ під’їзді будинку № 10, ІV, VІ під’їздах 
будинку № 12, ІV,V під’їздах будинку № 16  

2. По вулиці Стуса в: ІV, VІ ,VІІ під’їздах будинку № 5, ІІІ під’їзді будинку № 6, ІІ під’їзді 
будинку № 8, ІІ,ІV, V під’їздах будинку № 13, ІІІ під’їзді будинку № 14, ІV під’їзді будинку № 
17, І та ІІ під’їздах будинку № 24 

3. По вулиці Січових Стрільців в : VІ під’їзді будинку № 6, ІV під’їзді будинку № 9, ІІ, ІІІ 
під’їзді будинку № 10, VІ, VІ  під’їзді будинку № 11, ІІ  під’їзді будинку № 14, ІV ,V, VІ під’їздах 
будинку № 17, ІV під’їзді будинку № 21. 

4. По вулиці Енергетиків в : І під’їзді будинку № 5, ІІ під’їзді будинку № 7  
5. По вулиці Калуська в: І, ІІ під’їздах будинку № 7 ,  ІІ, VІ під’їздах будинку № 8 
6. ІІІ під’їзді будинку № 9 по вул. Коновальця 
7. ІV під’їзді будинку № 6 по вул. Міцкевича 
8. І (першому) під’їзді будинку № 10 по вул. Калуська 
9. ІІ (другому) під’їзді будинку № 4 по вул. О. Басараб 
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2.3. Програма про дольову участь у ремонтах багатоквартирних будинків  

У 2019 році сектор ЖКГ та обліку комунального майна продовжив реалізовувати Програму 
про дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 
будинків м. Бурштин на 2019 рік, затверджена рішенням міської ради від 28.11.2018 № 
17/62-18. Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку 
(під’їзді) згідно заяв зареєстрованих до 28.11.2018 здійснювалося наступним чином:  

–  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – 
не менше 50 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості робіт. 

Фінансування робіт з проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) 
здійснювалося наступним чином:  

–  кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного законодавства – 
не менше 60 % від вартості робіт; 

 – кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 40 % від вартості робіт. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми становить 
127 649,80 грн.  Сума співфінансування - 257 187,00 грн. 

Протягом 2019 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою про дольову 
участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. 
Бурштин на 2019 рік: 

 співфінансування робіт з ремонту покрівлі над  ІІІ, ІV, V під’їздами будинку № 6 по вул. 
С. Стрільців 

 співфінансування робіт з ремонту покрівлі над І (першим) під’їздом будинку № 15 по 
вул. Стефаника 

 співфінансування робіт з ремонту покрівлі над І (першим) під’їздом будинку № 2 по 
вул. О. Басараб 

 

2.4. Оренда об’єктів комунальної власності 

Сектором ЖКГ та облік комунального майна проводиться нарахування орендної плати за 
оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Бурштин і села Вигівка  
та здійснюється контроль щодо утримання об’єктів оренди в належному стані та їх 
використання за цільовим призначенням. 

Протягом 2019 року за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади 
міста Бурштин і села Вигівка Орендарям нараховано орендної плати (70 % Орендодавцю в 
особі Бурштинської міської ради) в сумі – 93 270,76 грн. Орендодавцю за 2019 рік 
Орендарями сплачено орендної плати з врахуванням сплати заборгованості за попередні 
періоди в сумі -  108 035,38 грн. З метою погашення Орендарями заборгованості по орендній 
платі щоквартально проводиться оформлення актів звірки по оплаті за оренду комунального 
майна. 

Станом на 01.01.2020 року в оренді знаходяться 15 об’єктів комунальної власності 
територіальної громади міста Бурштин і села Вигівка, які використовуються Орендарями за 
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цільовим призначенням, а саме: 1 об’єкт – для розміщення торговельного об’єкту з продажу 
окулярів, лінз і скелець (приміщення на І-му поверсі КНП «Бурштинська центральна міська 
лікарня» - ПП Базів Н. Б.), 2 об’єкти – для розміщення суб’єктів господарювання, що 
здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи (приміщення 
на 5-му поверсі міської ради - ОКП «Івано-Франківське ОБТІ», ФОП Біленький С. І.), 3 об’єкти – 
для розміщення аптек, що реалізують готові ліки (приміщення на І-му поверсі КНП 
«Бурштинська центральна міська лікарня» - ПКФ «Амарант», 2 приміщення на ІІ-му поверсі 
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» ФОП Фардига Н. О.), 2 об’єкти – для 
розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять 
господарську діяльність з медичної практики (приміщення на І-му поверсі КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» - ТОВ «Медекс-Плюс», приміщення на ІІ-му поверсі КНП 
«Бурштинська центральна міська лікарня» ФОП Струк Л. С.), 1 об’єкт – для розміщення 
буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи (приміщення на ІІ-му поверсі 
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - ФОП Стефанишин Л. Й.), 1 об’єкт – для 
розміщення громадських організацій на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності (приміщення міської пральні - ГО Товариство мисливців і 
рибалок «Бурштинське»,) 1 об’єкт – для іншого використання майна з провадженням 
виробничої діяльності безпосередньо на орендованих виробничих площах (підвальні 
приміщення в Будинку культури ім. Т. Шевченка - ТОВ ВЕП КДТ), 1 об’єкт – для медичної 
підготовки водіїв та кандидатів у водії (приміщення на ІІ-му поверсі КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня» - ПП Актив-Ів), 1 об’єкт – для розміщення банкомату 
(адміністративне приміщення міської ради по вул. Будівельників, 2 - АТ ПУМБ Регіональний 
центр в м. Львів) 2 об’єкти – для розміщення організацій, для яких, відповідно до пункту 10 
Постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про Методику  
розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», розмір річної 
орендної плати становить 1 грн. на рік (Галицька районна державна лікарня ветеринарної 
медицини, КЗ «Івано-Франківський обласний центр екстреної допомоги та медицини 
катастроф»).  

Станом на 01.01.2020 року в безоплатному користуванні (позичці) знаходяться 6 об’єктів 
комунальної власності, які використовуються користувачами за цільовим призначенням, а 
саме: вантажний автомобіль ММЗ-555 (для потреб релігійної громади Храму «Преображення 
Господнього» Української Православної Церкви Київського Патріархату); нежитлові 
приміщення на І-му поверсі КНП «Бурштинська центральна міська лікарня», площею 64,68 
кв. м. (для розміщення Благодійної організації «Благодійний фонд «КАРІТАС ПАРАФІЇ 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА ЙОСАФАТА МІСТА БУРШТИН»); приміщення ФАП за адресою с. 
Вигівка, вул. Перемоги, загальною площею 127,5 м. кв. (для розміщення КНП «Бурштинський 
міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»); приміщення дитячої консультації 
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15, 
загальною площею 223,5 кв. м. (для розміщення КНП «Бурштинський міський Центр 
первинної медико-санітарної допомоги»); приміщення І-го поверху терапевтичного корпусу 
КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15 
(для розміщення КНП «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної 
допомоги»); нежитлові приміщення на І-му поверсі КНП «Брштинська центральна міська 
лікарня» по вул. Р. Шухевича, 15, м. Бурштин, загальною площею 55,01 кв. м. (для 
розміщення поліцейської станції Головного управління національної поліції в Івано-
Франківській області). 
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2.5. Довідка про виконані роботи за 2019 рік КП «Житловик» 
 

Виконання робіт  об'єм вартість,грн. 

Водопровідно-каналізаційне господарство 

Тепломережа 

 Гідравлічне випробування теплової мережі    

 Перевірка технічного стану засувок, теплового 

 пункту 

 Заміна аварійних ділянок тепломереж Стрільців 20 

ф89мм 

Заміна аварійних ділянок тепломереж Калуська ф159 

Заміна аварійних ділянок тепломереж Стуса 9, ф60*6 

Заміна аварійних ділянок тепломереж Стуса 2,14 

Над Потоком ф76мм,109,150 

Заміна аварійних ділянок тепломереж Петлюри, Франка, 
Сагайдачного ф76мм, 89мм 

Заміна аварійної ділянки тепломережі вул.. Сагайдачного  

 

Заміна тепломережі по вул. Петлюри  

Заміна аварійних ділянок тепломереж вул.. Будівельників 

Всього: 

 

 

 

 

 

33м 

64м 

22 м 

35 м 

31м 

 

96м 

 

131м 

 

24м 

19м 

455м 

 

 

 

 

 

32 134,80 

23 511,60 

23684,40 

22 598,40 

24 606 

 

24 224,40 

 

39 204 

 

37 670,40 

6710,40 

195 140,4 

Водопровід   

Заміна  ділянки водогону ВОС вул. Стефаника  162м 193 242 

Заміна ділянки водогону вул.. Франка  111м 126 874,80 

Заміна ділянки водогону вул. Лепкого 104м 119 068 

Всього: 377м 439 184,8 

Заміна пожежних гідрантів  29 364 

КОС,КНС   

Промивка каналізаційних мереж ф200мм                                                         



13 
 

Заміна конусів пісколовок, решіток лотків на КОС  11047,20 

Заміна насосного обладнання на КНС №2  159 999,60 

Заміна насосного обладнання на КНС №4(фекальні насоси ДТРТ)  75 999,60 

 Заміна насосного обладнання на КНС №5(фекальні насосиДТРТ)  39 000 

Заміна насосного обладнання на КНС №3  50 748 

Заміна арматури в машинному відділенні КОС  95 652 

Заміна насосної частини насосу фекального СД80/32 на КОС  36 999,60 

Заміна обладнання компресора ВР-106 на КОС  70 530 

Аварійна заміна арматури в машинному залі КОС  62 142 

Заміна напірного канал.колектора вул. Сагайдачного.  460м 166 034,40 

Заміна напірного канал.колектора вул. Басараб.  320м 118 664,40 

Заміна каналізаційних мереж вул. Лісна.  185м 149 018,40 

Заміна напірного канал колектора вул.. Проектна.  400м 194 880 

Заміна напірного каналізаційного в межах вул. Полуботка.  260м 111 007,20 

Заміна напірного каналізаційного колектора по вул. Над Рудкою  160м 128 001,60 

Заміна каналізаційних мереж від вул. Миколайчука до вул. Лісна   101м 98 166 

Разом: 1886м 965 772 

ЖЕГ   

Зміна системи опалення в підвальному приміщенніС.Стрільців20  79 м 30 390 

Заміна каналізаційних мереж Д.Галицького 5.  15м 11 820 

Заміна каналізаційних мереж Стуса 14 Ф160мм,  21м, 
21м 

16 044 

18 921,60 

Заміна каналізаційних мереж Коновальця 5. Ф160  

30м 

22 560 

12 537,60 

Заміна каналізаційних мереж Коновальця 9. Ф160, 18м 

3м 

21 570 

8 618,40 

Заміна каналізаційних мереж по вул. Стуса 21. Ф250мм, 160мм 27м 56 869,20 

Заміна каналізаційних мереж Стуса 5. Ф160 12м 19 614 

11263,20 
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Заміна каналізаційних мереж Стефаника 15 9м 19 208,40 

Заміна каналізаційних мереж Стуса 6. Ф160мм 21м 40 731,60 

 183м 389 320,80 

Капітальний ремонт покрівлі в буд. Стрільців 6 319,5м2 68 824 

Поточний ремонт покрівлі по вул.. Басараб 2 (кв.28,31,35,36) 86м2 

15м2 

18 908,40 

10498,80 

Заміна електрообладнання в будинку вул.. Петлюри 11  12 168 

Капітальний ремонт покрівлі Міцкевича 6 53,5м2 14646 

Ліквідація стихії  84 109,6 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
захоронення,утилізації ТПВ 

 560 787 

Господарство благоустрою   

Заходи з озеленення: завезення землі, улаштування газонів, 
посадка декоративних саджанців, квітів, догляд за квітниками, 
стрижка живоплоту, викидання рослинних решток, перекопка 
квітників по вулицях та  скверах м. Бурштин  

 1 364 296 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 
захоронення,утилізації ТПВ  

 288 029 

Виправлення профілю доріг автогрейдером  108 088,80 

Обслуговування вуличного освітлення  

заміна ламп вуличного освітлення - 642 шт. світильників – 10 шт 

Поточний ремонт вуличного освітлення 

 183 168 

 

39 588 

Посипка доріг в зимовий період шлаком 

Очищення доріг, доріжок від снігу  

  42  348 

Утримання місць загального користування (туалет)  22 302 

Підготовка міста до свят  118 374 

Косіння трави по місту  49 375,20 

Улаштування доріжки по вул. Коновальця 

 Стоянка для автомобілів вул. Басраб 

 49 008 

34 302 
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2.6. Виготовлення ПКД та проведення відповідних робіт 

У 2019 році Бурштинською міською радою  було  виділено кошти для виготовлення 

проектно-кошторисної документації по наступних вулицях: 

1. Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича (автодорога H 09 
Львів –Мукачево) до площі Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин Івано-Франківської області.  

2. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. С.Бандери (автодорога Т-09 -10 
Бурштин Калуш) до заїзду до будинку по вул. Будівельників,12 у м. Бурштин Івано-
Франківської області  

3. «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. Міцкевича (автодорога H-09 Львів- 
Мукачеве) до заїзду до будинку по вул. Енергетиків,11 у м. Бурштин Івано-Франківської 
області.     

4. Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі по вул. С.Стрільців,15 в м. 
Бурштин Івано-Франківської області» 
Всі проекти в 2019 році реалізовано. 

Протягом 2019 року КП «Капітальне будівництво» виготовило кошторисну документацію  
(технічні завдання, дефектні акти) - 34 шт. 

По природоохоронних заходах виготовлено кошторисної документації (технічних завдань, 
дефектних актів) - 19шт. З них варто виділити наступні: 

 заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. Квіткова 
(обласні кошти - 298тис.грн)           

 заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по вул. 
Незалежності (обласні кошти -  228тис.грн) 

 роботи з заміни каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Лісна (обласні кошти 
212тис.грн) 

 роботи з заміни каналізаційних мереж і споруд на них по провулок від вул. 
Миколайчука до вул. Лісна (обласні кошти - 292 тис. грн) 
 

По соціально-економічному розвитку виготовлено кошторисної документації (технічних 
завдань, дефектних актів) - 15шт. З них варто виділити: 

 капітальний ремонт дорожнього покриття в районі провулку вулиць Петлюри-
Грушевського 

 реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання адміністративних 
послуг по вул. Січових Стрільців, 15 

 капітальний ремонт ДНЗ №1 «Веселка»  
 

  Згідно програми соціально-економічного розвитку варто виділити наступні роботи: 

 капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Міцкевича до площі Героїв ОУН-
УПА (845тис. грн.)    

 нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з влаштуванням обліку 
теплової енергії по вул. Січових Стрільців,15 (190тис.грн.) 

 капітальний ремонт дорожнього покриття в районі провулку вулиць Петлюри-
Грушевського (193тис.грн.) 

 реконструкція нежитлового приміщення (ЦНАП) по вул. Січових Стрільців, 15   
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2.7. Програма «Безпечне місто» 

29 червня 2019 року міською радою було прийнято рішення «Про затвердження Програми 
«Безпечне місто 2017- 2019 роки»». Дана Програма реалізовувалася в рамках Програми 
соціального партнерства компанії ДТЕК та м.Бурштин. 

На облаштування серверної кімнати, придбання та встановлення відеокамер, супутнього 
обладнання, підключення системи відео спостереження до Інтернету та щомісячну 
абонентну плату за послуги Інтернету з міського бюджету було використано у 2018 році 
111821,8 грн., у 2019 році 223023,0 грн.  

Компанією ДТЕК було профінансовано побудову локальної мережі, придбання та 
встановлення 3 (трьох) відеокамер з високою роздільною здатністю для зчитування 
номерних знаків, супутнього обладнання на загальну суму 279000,0 грн.  

Міською радою розроблено та затверджено Положення про систему відеоспостереження м. 
Бурштин Івано-Франківської області та Порядок надання відеоматеріалу, отриманого з 
системи відеоспостереження в м. Бурштин. На сьогоднішній день по місту встановлено та 
підключено 32 відеокамери.  

Облаштовано серверну кімнату. Відео інформація передається в он-лайн режимі на чергову 
частину Галицького відділення поліції Тисменецького відділу поліції в Івано – Франківській 
області.  

Дана Програма – це перший крок у впровадженні систем безпеки, створення єдиної 
локальної мережі системи «Безпечне місто».  

Впровадження програми «Безпечне місто» дозволило:  

- максимально підвищити безпеку на вулицях і дорогах міста;  

- охопити основні магістралі міста, перехрестя, місця проведення громадських заходів;  

- покращити управліня дорожнім рухом в місті; більш оперативно і обгрунтовано вирішувати 
спірні ситуації при ДТП;  

- ефективно боротися з кримінальними загрозами. 
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3. Медицина 

3.1. КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної  

допомоги» 

Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги обслуговує 16142 осіб, 
в т.ч. міського -  11634 осіб., сільського - 4508 чол. Дорослого населення 12853, жіночої статі – 
5738, чоловічої - 7115. Осіб пенсійного віку -3721, осіб працездатного віку – 9132. Всього 
дітей 3283,  в т.ч. до 1 р. життя 135.  

Кількість новонароджених дітей  задекларованих в центрі  116, . Показник  народжуваності  
становить  7,1 (обл.пок.9,6) .  Показник  смертності   становить  12,5 (обл. пок. 12,6).  
Показник  природного приросту населення залишається негативним -5,4  ( обл. пок. -3,4).  
Показник  загальної дитячої смертності  становить  0. Смертність дітей до 1 р. життя  
становить 0 (обл. пок. 6,1) .     

Всього задекларованого населення станом на 31.12.2019 року:   16142 осіб. Вікова 

структура:   

 0-5 років -    1032   

 6-17 років-      2251  

 18-39 років –  4366    

 40-64 років-     5588  

 старше 65 років – 2914             

Показник загальної смертності  на 100 тис. населення становить 1258,0 (обл. пок. 1269,2). 
Померло 203 людей.  

Аналізуючи смертність по нозологіях, можна зробити наступні висновки:  

 на 1-му місці смертність від ССЗ – 755,7    (п/к на 100 тис.нас. ); 
 на 2-му місці смертність  від  старості – 235,4 ;   
 на 3-му місці смертність від онкозахворювань -216,8 (п/к на 100 тис.нас. ) (обл. пок. 

160,6).   

Аналізуючи смертність населення в працездатному віці наступні  висновки:  

 в працездатному віці померло  22 , що складає 10,8%   від усіх померлих. 
 відповідно  п/к смертності нас. в працездатному віці на 100 тис.  становить 136,2  .   

 
Працездатний вік населення  складає – 9132 чол ; 

 1-ше місце від  -ССЗ . 
 2-ге  від -  онкозахворювань .  
 3-тє  захвр. орг. травлення ,травми та нещ випадки.                                                      

 

Фінансування підприємства ,згідно затвердженого у встановленому порядку кошторисом  
2019 рік  складає: 

-за рахунок НСЗУ 9034,5 

-за рахунок місцевого бюджету 369,6 
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Кошти підприємства використані на такі статті видатків: 

Заробітна плата 5164,4 

Нарахування на оплату праці 1125,2 

Придбання матеріалів  та інвентаря 99,5 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали 208,9 

Оплата відрядження 28,3 

Оплата послуг (крім комунальних) 500,1 

Оплата енергоносіїв ФАП с.Вигівка 1,4 

Інші виплати населенню( пільгові рецепти) 214,4 

Комунальні послуги 96,5 

Капітальні видатки, (обладнання) 1010,9 

Категорії  пільговиків 

  

  Кошти,грн 

Інваліди з  дитинства І та 2гр. 

 

       9309,7 

Бронхіальна астма     1740,80 

Цукровий діабет і нецукровий 

 

  6303,5 

Стан після протез. Клапану серця 

  

1714,20 

Інваліди 1і 2 гр. 

 

  32522,0 

П/о гіпотиреоз   7567,95 

Діти інваліди до 16 років 

 

  14208,5 

 Статус  ВВ 5855,7 

Учасники бойових дій 

 

  6018,6 

 учасників АТО 

 

  12273,8 

Сімї  загиблих уч.  АТО 

 

  2150,6 

Онкологічні    захворювання 

  

79391,90 

Гемодіаліз 

  

5912,55 

Паркінсона 

  

1239,75 

Шезофренія та епілепсія 

  

1123,15 

Всього 

  

187.332,5 

Визнано інвалідами дорослого населення по м. Бурштин і с. Вигівка – 41особа 

Визнано інвалідами  дорослого населення  задекларованого у центрі   - 33, з них працюючих – 
30 осіб, пенс. – 3 особи. 
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Медична допомога  на первинному рівні надається по 11 спеціалістах: 6 лікарів загальної 
практики сімейної медицини, 2- лікаря-терапевта, 2 - педіатра,  що відповідає 
загальнодержавній програмі розвитку  первинної медико – санітарної допомоги  на засадах 
сімейної медицини. 

Загалька   кількість  відвідувань - 42 524, з них:  

 до лікарів сімейної медицини - 24366     
 до терапевтів дільничних – 7939 
 до педіатрів дільничних – 10219 
 дітьми віком 0-17років (включно) – 18016 
 відвідування на дому – 1440 

Видано листків непрацездатності  –  1531 , кількість днів - 10704, з них первинних – 1520. ,    
продовжених    - 11  випадків ; 

Кількість виписаних рецептів по  програмі  «Доступні ліки» - 5 242 шт. , кількість осіб, яким 
виписано рецепти – 2 983 особи. 

Зареєстровано карт на санаторно-курортне лікування  дорослих -79 осіб. 

На санаторно-курортне лікування скеровано  - 47 дітей. 

В центрі зареєстровано  

 Дітей інвалідів зареєстрованих в центрі- 64 , 
 На обліку знаходиться ветеранів війни -172 чол, 
 Учасники війни – 62 чол, 
 Інвалідів війни- 10 чол, 
 Осіб, прирівнених по пільгах -14 ч, 
 Учасників  АТО- 65 чол 

 
Онкозахворювання  
У 2019 році на обліку перебувало - 300 чол., виявлених  64, прибуло - 6, вибув -1 виявлених 
при проф.оглядах -9, померло-3 5, (з причин онко -29), перебуває на обліку- 332 чол. 
Захворюваність на 100 тис. населення – 396,4  (обл. пок. 297,3). . Виявлено в занедбаній стадії 
-7чол. Відсоток занедбаних випадків -10,9% ( обл. пок. 21,6%). Смертність від 
онкозахворювань на 100 тис. населення становить 35 -216,8 ( обл.пок 160,6), з них первинних  
16 – 55,1%.  

В  структурі захворювання переважає патологія органів травлення ,шкіри, молочної залози. 

Функціональні дослідження 
 Обстежено хворих   2662. 
 Проведено досліджень 2662. 
 Кількість ЕКГ всього 2530 . 
 Кількість пікфлуометрій 132. 

Кількість лабораторних обстежень 

Кількість лабораторних обстежень всього :  8650, з них:           

 заг. аналіз крові  -4532, 
 заг.холестерин    -374, 
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 цукор крові лаб.  970, 
 цукор - глюкометром -1017 
 заг аналіз сечі    -  1757 

Кількість досліджень мокротиння на КСБ - 63,  

Кількість проведених обстежень на ВІЛ- 57. 

                                         
 Виконання профілактичних щеплень за 2019р 
 

     План   
Виконання 

         % 
виконання 

БЦЖ до 1 року  18  

БЦЖ  1 р і старші 38 35 89,5 

Проти  поліомієліту (до 1 року) 160 104 65,0 

Проти  АКДП (до 1 року) 160 97 60,6 

Проти гемофільної інфекції (до1 року) 160 83 51,9 

Проти гепатиту В-3 (до1 року) 160 105 65,6 

Проти гепатиту В- старші1 року     85         71        83,5 

Поліо –старші 1 року     118        103       87,3 

АКДП 3- старші 1 року 65 59 90,8 

Проти гемофільної інфекції-старші 1р . 182 6 3,3 

Проти КПК (1 рік) 182 102 56,0 

 Проти КПК (старші 2 років) 118 101 85,6 

                        Ревакцинація 

АКДП, АаКДП -4 (18 міс) 182 89 48,9 

АКДП, АаКДП-3 (старші 2 років) 65 59 90,8 

АДП (6 років) 208 230 110,6 

АДП- м (старші 6 років) 601 561 93,3 

АДП- м  (16 років) 151 103 68,2 

АДП- м (дорослі ) 940 719 76,5 

Поліо  (18 міс) 182 136 74,7 

Поліо  (старші 2 років) 50 45 90,0 

Поліо  ( 6 років) 208 199 95,7 

Поліо (старші 6 років) 155 89 57,4 

КПК (7 років і старші) 430 428 99,5 

 Проведено всього планових   
щеплень   

5377        3542        65,8% 

З них БЦЖ 38 52        

Дифтерія  з 0 до 60 років і старші 2458 1510          

Гепатит В від 2 місяців і старші 1 року  245        176  

Гепатит В до 60 р.і старш. -       1022  

КПК з 1 року до 60 р і старші 938 1256  

Поліомієліт з 2 міс. до 18 років 1356 1433  

Гемофільна з 2 міс. до 5 років 342 310  

Проведено всього щеплень  5759  
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ОСНАЩЕННЯ 

Закуплено медичне  обладнання на суму 353.6 тис. грн. 

 

Придбано автомобіль  RENAULT Sandero 406.7 тис. грн. 

 

Ремонт приміщень Центру  -  суму 199 000 грн 
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3.2. КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Кількість відвідувань в поліклініці – 104907. 

Денний стаціонар поліклініки  

 Розгорнуто ліжок – 30 
 Проліковано хворих – 1428 
 Проведено ліжко днів – 8645 

Робота стаціонару 

 Госпіталізовано хворих – 3308 осіб 
 Виписано – 3275 осіб 
 Всього померло в стаціонарі – 16 осіб, з них: 12 - в реанімаційному відділенні, 1- в 

хірургічному, 3 - в терапевтичному 
 
Надходження позабюджетних коштів в грн. 

 
 

Профогляди  венеролог. 71376 

Медогляди водіїв 10476 

Платне протезування 12748 

Наркологігні сертифікати 121496 

Лабораторні обстеження 160599 

Інші послуги. 39658 

Психіатричні сертифікати 46333 

надходження 393843 

Профогляди 493597 

Всього 
  

1350126 

 

 
Безплатне лікування 
 

  Інваліди дитинства 10583 

Цукровий діабет 554759 

Інваліди 1і 2 гр. 17150 

Безплатне протезування 15463 

Онкохворі 25221 

Діти хворі на епілепсію 7940 

Інваліди ВВВ 4552 

Учасники ВВВ, учасники 
бойових дій. 6362 

Шизофренія 7339 

Х-ба Паркінсона 2249 

 учасників АТО 3236 

Сімї учасників АТО 120 

інв.ІІ гр.з 50% зн. 4137 

Всього 659110 
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Характеристика роботи служб лікарні 
 
Терапевт – 8640 відвідувань 

Хірургічна служба – 7408 відвідувань 

Травматологічна служба – 3858 відвідувань 

Дитяча служба – 2844 відвідувань 

Неврологічна служба – 6500 відвідувань 

Реанімаційне відділення – проліковано 291 хворого 

Інфекційна служба – прийнято 2921 хворого 

Гінекологічнне відділення - 231 відвідування 

Дерматологічна служба – 10050 відвідувань 

Лор-служба – 13856 відвідувань 

Урологічна служба – 7959 відвідувань 

Стоматологічна служба – 19359 відвідувань 

Патанатомічна служба – померло 16 хворих в стаціонарі  

Кардіологічний кабінет – 2281 відвідування 

Ендокринологічний кабінет – 1624 відвідування 

Функціональна діагностика - обстежено 12356 хворих 

Лабораторна служба – проведено 310123 аналізів 

Рентгенслужба – проведено 9936 рентгендосліджень 

УЗД – 27769 обстежень  

Очний кабінет – 8377 відвідувань  

Наркологічна  служба: На "Д" обліку наркоманів – 19, на "Д" обліку хворих на алкоголізм – 

250, 

Протитуберкульозна служба – 5831 оглянуто 

Ендоскопічний кабінет - 451 ендоскопічних досліджень 

Акушерсько гінекологічна служба 

Відвідувань в жіночу консультацію – 13272 

Відвідувань вдома - 432 

 

Пологове відділення 

Поступило – 293 

Прийнято пологів – 137 

Акушерських операцій – 64 

Зроблено кесарських розтинів - 29 
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4. Освіта  

4.1. Заходи відділу освіти і науки у 2019 р. 

1. Залучення додаткових (позабюджетних) коштів на розвиток спортивної бази закладів 
загальної середньої освіти (призовий фонд турніру з футзалу «Кубок «Ураган») – 40 тис. грн. 
(аналогічні суми коштів були залучені відділом освіти і науки у 2017 р. та 2018 р.) 

2. Створення системи матеріального стимулювання обдарованих учнів та педагогічних 
працівників: 

Рішення № 06/62-18 від 28.11.2018 р. «Про запровадження системи заохочення обдарованих 
і талановитих учнів закладів загальної середньої освіти міста Бурштина та педагогічних 
працівників, затвердження Положення про стипендії Бурштинської міської ради в галузі 
освіти для обдарованих дітей міста Бурштина та с.Вигівки, Положення про преміювання учнів 
та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти». 

У 2019 р. стипендіатами Бурштинської міської ради стало двоє учнів з Бурштинської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 та Бурштинської гімназії. 

3. Проведено другий сезон міської історико-краєзнавчої вікторини  на кубок міського 
голови «Найкращі краєзнавці» (переможець – команда Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1). 
За результатами двох сезонів краєзнавчої вікторини відділом освіти і науки реалізовано 
проєкт Local digital history (створено інтерактивну карту історичних пам’яток міста Бурштина 
та віртуальний тур «Бурштин 360». Усі матеріали розміщено на веб-сайті відділу). 

За два сезони краєзнавчої вікторини на кубок міського голови серед закладів загальної 
середньої освіти (у номінації «Історія» попереднього навчального року, в номінації 
«Географія» у цьому році) її учасниками розроблено: 

-  4 варіанти презентаційних матеріалів для свого міста з метою залучення туристів та 
формування його інвестиційної привабливості (роботи учасників доступні за посиланням, 
роботу переможців, яка стала своєрідною відеовізитівкою міста, можна переглянути тут; 

-  4 учнівських проєкти щодо розвитку соціальної інфраструктури Бурштина в галузі освіти 
(презентації на тему «Восьме чудо світу – моє шкільне подвір’я», розміщені на сайті відділу 
за посиланням); 

- дослідницькі роботи та колекцію фотоматеріалів з історії та архітектури рідного міста. 

4. Робота з обдарованими учнями. Учнівські олімпіади та конкурси з навчальних предметів 
у 2018-2019 н.р.: 

- 2 переможців всеукраїнського рівня;  

- 17 переможців обласного рівня (ЗОШ №1 – 1 переможець, ЗОШ №2 – 3, ЗОШ №3 – 3, 
гімназія – 10), в т. ч. 2 перемоги в конкурсі-захисті наукових робіт учнів-членів Малої академії 
наук України (ЗОШ №2, гімназія); 

- 47 переможців міського етапу. 

 

 

https://burosvita.com.ua/index.php/robota-z-obdarovanymy-ditmy/turniry/323-final-shchorichnoi-miskoi-viktoryny-naikrashchi-kraieznavtsi
https://youtu.be/xsJ1gax_YVw
https://burosvita.com.ua/index.php/novyny/443-novi-heohrafichni-koordynaty-kubka-shchorichnoyi-krayeznavchoyi-viktoryny
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5. Зовнішнє незалежне оцінювання – 2019. 

У 2019 р. в окрузі тестування м. Бурштин для складання ЗНО з української мови та літератури, 
історії України працювало три пункти – на базі Бурштинської ЗОШ №2, Бурштинської ЗОШ №3 
та Бурштинської гімназії.  

Відділ освіти і науки в травні 2019 р. провів навчання та сертифікацію працівників пунктів 
тестування (понад 90 осіб).  

У ЗНО з української мови та літератури 23 травня 2019 р. взяли участь 464 учасники, 
враховуючи випускників шкіл Бурштина, а також Галицького та Рогатинського районів, 
студентів коледжів міста. Тестування з історії України складало 490 учасників, у тому числі 
випускники шкіл Бурштина, Галицького й Рогатинського районів, студентів коледжів. 

6. Прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти.  

З 2017 р. відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» оприлюднення даних про 
діяльність закладів освіти є обов’язковим. Перелік необхідних даних для публікації наведено 
у ст. 30 Закону. 

Відкритий доступ до інформації про діяльність навчальних закладів міста забезпечено на 
веб-сайтах закладів освіти та відділу освіти і науки. 

Власні веб-сайти мають 4 заклади загальної середньої освіти, зокрема: 

 Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  
 Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  
 Буршинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  
 Буршинська гімназія  

Решта навчальних закладів (НВК, 1 МНВК, 4 ЗДО) не мають власних веб-ресурсів через 
відсутність фахівців для їх адміністрування. Інформація по цих навчальних закладах 
відповідно до ст. 30 Закону України «Про освіту» оприлюднюється на веб-сайті відділу освіти 
і науки - (розділ «Публічна інформація»). 

Відділ освіти і науки здійснює систематичний моніторинг веб-сайтів закладів освіти міста 
щодо виконання ними вимог  законодавства з питань забезпечення прозорості та 
інформаційної відкритості. 

7. Діяльність Бурштинського міського навчально-виробничого комбінату. 

На базі Бурштинського міжшкільного навчально-виробничого комбінату в 2019 р. 80 учнів 
шкіл здобули безкоштовно (за кошти місцевого бюджету) такі робітничі професії: 

-  водій категорії «В», тракторист – 32  учні; 
-  оператор комп’ютерного набору ІІ кат. – 11  учнів; 
-  кравець ІІ розряду – 9  учнів; 
-  водій категорії «В» - 17 учнів; 
-  водій категорії «ВС» - 11 учнів. 
За рахунок надання освітніх послуг мешканцям м. Бурштина (92 особи здобули професію 
водія категорії «В») МНВК було зароблено більше 30 тисяч гривень. 

8. Масові заходи 2019 р.: 

- форум "органічної" освіти (15-16 лютого 2019 р.); 

https://burschtyn-school1.e-schools.info/
http://burshtyn-school2.if.sch.in.ua/
http://burshtynska-shkola-3.mozello.com/
https://burgimnazia.e-schools.info/
https://burosvita.com.ua/
https://burosvita.com.ua/
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- міський етап обласного конкурсу образотворчого мистецтва (4 лютого); 
- міський етап обласного конкурсу хореографічних колективів серед закладів загальної 

середньої освіти міста (7 лютого); 
- міський етап обласного конкурсу вокальних та інструментальних гуртів серед закладів 

загальної середньої освіти (12-13 березня); 
- міський інтелектуальний турнір 

«Сторінками нашої історії» (21 березня); 
- патріотична гра, присвячена пам’яті  

загиблих учасників АТО м.Бурштина і 
Рогатинського району «Вас не забудемо. Всіх 
пам’ятаємо» (квітень); 

- географічний квест «Одна нога тут, а 
друга – там»: ІІ етап щорічної краєзнавчої 
вікторини на кубок міського голови (16 квітня); 

- зональний етап обласного конкурсу 
хорових колективів серед закладів загальної 
середньої освіти (17 квітня); 

- міський фестиваль дружин юних пожежних серед ЗЗСО (19 квітня); 
- міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») (7 травня); 
- міське свято-зустріч обдарованої учнівської молоді «Майбутнє твориться сьогодні – 

2019» (29 травня); 
- серпнева конференція педагогічних працівників «Виклики та перспективи освітньої 

реформи» (29 серпня); 
- фінал щорічної краєзнавчої вікторини на кубок міського голови Бурштина «Найкращі 

краєзнавці» (19 вересня); 
- День працівників освіти – 2019 (3 жовтня); 
- міський етап обласного конкурсу солістів «Пісенний дивограй» (10 жовтня); 
- міська спартакіада з військово-прикладних видів спорту серед закладів загальної 

середньої освіти (24 жовтня); 
- міський етап обласного конкурсу фольклорно-етнографічних колективів серед 

закладів загальної середньої освіти (9 грудня); 
- інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри – 2019» серед закладів 

загальної середньої освіти міста в межах Всеукраїнського тижня права спільно з 
працівниками підрозділу ювенальної превенції Галицького відділення поліції (13 грудня); 

- екологічний брейн-ринг з ініціативи Бурштинського учнівського самоврядування в 
рамках проєкту «Екологічне чисте місто — наше майбутнє» (20 грудня); 

- турнір з настільного тенісу, присвячений пам’яті загиблих учасників АТО з міста 
Бурштина (24 грудня). 
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Вперше у 2019 році 1 вересня у м. Бурштин провели загальноміське свято, присвячене Дню 
знань на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку, в якому взяли участь першокласники та 
одинадцятикласники зі всіш шкіл та гімназії міста. У цьому році школи прийняли 200 
першокласників та 52 учні – Бурштинська гімназія. 

 

 

4.2. Інформація щодо використання коштів відділом освіти і науки  
 

 Розділ. Освіта Передбаче
но сума, 

грн. 

Виконання заходів Примітка 
 

Субвенція з державного бюджету 

1. Капітальний ремонт 
приміщення ДНЗ №1 
«Веселка» 

300000,0 +300000,0 
278452,0ПП Андрiєшин В.М.дог.127 від 
09.09.19 
5176,96 ФОП Дацко І.А. технагляд дог155/ 
14.11.19 
2700,0 Капітальне будівництво 
кошт.дог.156/14.11.19 
13669,84ПП Андрiєшин В.М.дог.177 від 
16.12.19 

від 26.07.19 
№01/77-19 
299 998,80  
99,99% 
 

2. Капiтальний ремонт 
будiвлi ДНЗ №6 
"Пролiсок"  

1465000 967954,0 ПП Яцко О.Г. капiтал.ремонт будiвлi 
ДНЗ№6 "Пролiсок"згiдно  дог №181 вiд 
05,12,18р, ДУ№2вiд 25,01,19р 
13320,0 Капітальне будівництво дог№35 
вiд28,01,19р 
476684,0ФОП Яцко О.Г.дог.№161 вiд 18.11.19  
6654,0 Капітальне будівництво дог.162 вiд 
21.11.19  

Субвенцiї 
минулих років 

1464612,0 
99,97% 

3. Покращення 
матеріально-технічної 
бази для 
Бурштинського НВК  

18000,0 18000.0-НВК 
 ФОП Федорняк В.Т.Електрична плита 
Дог№56 вiд 07,03,19р, 

вiд 24,01,19р 
Рiш09/66-19 
18000 100% 

4.  Закупівля дидактичних 
матеріалів НВК 

11977 11977,0 Ткачук Р.М. набiр дидактичного 
матерiалу  дог №134 вiд 18,09,19 

11977 100% 

5. Покращення 
матеріально-технічної 
бази 
 ДНЗ-24000,0 грн. 

24000 6000,0 ПП Чміль І.Б. кухонна стiнка"Комфорт" 
дог №47 вiд 25,02,19р ДНЗ№1 
6000,0 ПП Квач І.Б. холодиник "Bauknecht" 
згiдно  дог №59 вiд 11,03,19р. ДНЗ№3 
6000,0 ПП Демчишин мясорубка промислова  
дог№66 вiд 19,03,19р ДНЗ№6 

вiд 24,01,19р 
Рiш09/66-19  
24000 100% 
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6000,0 ПП Попадюк І.Р.ноутбук Dell Latitude 
E5430  дог №87 вiд 03,06,19рДНЗ №2 
 

Субвенція з обласного бюджету 

6. Зміцнення матеріально-
технічної бази 
(придбання шафи для 
дитячого одягу) 
Бурштинського ДНЗ 
(ясла-садок) № 2 
"Берізка"  

15000,0 
 

8200,0 ТзОВ ВК-Меблiдог№83 вiд 21.05.19  
6800,0 ТзОВ ВК-Меблi дог№84 вiд 21.05.19  

від 27.03.19 № 
10/69 – 19 
15000,0 100% 

7 Зміцнення матеріально-
технічної бази 
(придбання 
холодильника,телевізо
ра)НВК 
 
 

20000 7804,0 ФОП Федорняк В.Т за холод.Indesit IBS 
20AA, 
12196,0 Телев.Hoffson LED A32HD100T2  
дог№112 вiд 16,08,19р  

26.07.19р 01/77-
19 
20000  100% 

8. Придбання вхідних 
дверей для харчоблоку 
Бурштинського ДНЗ №1 
«Веселка»   

15000,0 +15000,0 ФОП Штогрин дог. №113 вiд 
16.08.19 

від 29.05.19 
№06/74-19 
15000,0 100% 

10 Капітальний ремонт 
музичної зали закладу 
дошкільної освіти (ясел-
садка) №3 «Світлячок» 
м.Бурштин  

50000,0 +50000,0 
50000,0 ФОП Антошків В.Ф. 
дог.№94вiд20.06.19 

від 29.05.19 
№06/74-19 
50000,0 100% 

11 Зміцнення матеріально-
технічної бази ДНЗ 
(ясла-садок) №2 
«Берізка» 

10000,0 +10000,0 холодильник Атлант 
ФОП Конрат дог. №111вiд 09.08.19 

від 26.07.19 № 
01/77-19 
10000 100% 

12. Зміцнення матеріально-
технічної бази ДНЗ 
(ясла-садок) №3 
«Світлячок» 

9000,0 +9000,0 комплект меблiв  
ФОП Кирильчукдог.№114 вiд16.08.19 

від 26.07.19 № 
01/77-19 
9000.0   100% 

13. Капітальний ремонт 
музичної зали закладу 
дошкільної освіти № 3 
"Світлячок" 

40000,0 +40000,0 
39076,0 ФОП Антошків дог.170 вiд 06.12.19 

від 27.11.19 
№01/84-19 
39076,0    97.7% 

14 Придбання килимового 
покриття для музичної 
зали ДНЗ  № 2 "Берізка" 
 

20000,0 +20000,0 
ФОП Іваськів Р.С.дог 169 від 05.12.19 
 

від 27.11.19 
№01/84-19  
20000,0   100% 

Кошти міського бюджету 

15. Влаштування вiдкосiв 
вiкон ДНЗ №3 
штукатурнi роботи  

+40000,0  36150,0 ТзОВ «Таурус-Буд» дог №57 вiд 
06.03.19 
787,0 Капітальне будівництво дог.№128 вiд 
10.09.19  

09/66-19 від 
24.01.19  
36937,0  92.3% 

16 Влаштування вiдкосiв 
вiкон ДНЗ №2  

+2000,0 2000,0 ПП Семеген М.М. дог. №151 вiд 
25.10.19  

09/66-19 від 
24.01.19  
2000,0 100% 

17. Аварійна заміна 
бойлера та 
теплообмінної 
установки ДНЗ №6  

16000,36 
48999,64 

63720,0- ПП "Сантехсервiс ЛЮКС"-
кап.ремонт "Авар.замiна бойлера в ДНЗ №6" 
Дог №46 вiд 18,02,19р 
1280,0 КП "Капiтальне будiвництво" тех 
нагляд за кап.рем. "Авар.замiна бойлера в 
ДНЗ №6" Дог №62 вiд 15,03,19р 

09/66-19 від 
24.01.19  
65000.0 100% 

18. Виготовлення ПКД на 
капітальний ремонт 

50000,0 
-50000.0 

Знято фінансування 
 

25,04,19р 01/72-
19 25,10,19р 
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приміщення ДНЗ №1 01/82-19 

19 Співфінансування з 
міського бюджету на 
закупівлю дидактичних 
матеріалів НВК 

17000 17000 ПП Ткачук Р.М. набiр дидактичного 
матерiалу  дог №134 вiд 18,09,19 за 06/74-19 
29,05,19р 

06/74-19 
29,05,19р 
17000 100% 

20 Співфінансування з 
міського бюджету на 
закупівлю дидактичних 
матеріалів НВК 

7292,0 ППФедорняк В.Т.  акустичнi колонки Euromax 
EU-9999BT  дог№115 вiд 22,08,19р  

07/76-19 
25.06.19  
6649,0 91,2% 

21. Капітальний ремонт 
музичної зали ЗДО №3 
"Свiтлячок"  

+50000,0 47500,0 ФОП Антошків В.Ф. дог. №94 вiд 
20.06.19 
1050,0 Капітальне будівництво дог.107 вiд 
01.08.19  
1118,0 Капітальне будівництво дог№108 вiд 
01,08,19р 
 
 
 

01/72-19 вiд 
25.04.19  
49668,0   99,33% 

22 Аварійні роботи по 
ремонту системи 
опалення в ДНЗ №2 

+150000,0 147880,0 ПП Семеген М.М. дог.№149 вiд 
25.10.19  
2120,0 т/нагляд ФОП Дацко І.А.дог90 вiд 
28.10.19  

07/76-19 
25.06.19  
150000,0   100% 

23. Капiтальний ремонт 
музичної зали в ЗДО 
№3 

+10000,0 10000,0 ФОП Антошків дог.154 вiд 25.10.19  02/79-19 вiд 
25.09.19 10000,0    
100% 

24. Аварiйнi робити по 
ремонту с-ми опалення 
в ДНЗ№2   

+50000,0 49338,0 ПП Семеген М.М. дог.194 вiд 
21.12.19  
662,0 ФОП Дацко дог. 53/196 вiд 21.12.19  

05/85-19 
20.12.19  
50000,0   100% 

25. Аварiйнi роботи по 
поточному ремонту 
ДНЗ №1  

+50000,0 48864,0 ФОП Тимошик М.Г. дог №157 вiд 
12.11.19  
1079,0 Капітальне будівництво дог.165 вiд 
21.11.19  

01/82-19 від 
25.10.19  
49943,0  100% 

26 Закупівля морозильної 
камери ДНЗ№2 

10500 8500,0 Приватне пiдприємство"Лукрос"- ларь 
морозильний  Gorenje FH211W  дог №145 вiд 
21,10,19р  

2/79-19 
25,09,19р 
8500,0   81% 

27 Аварійний ремонт с-ми 
теплопостачання 
ДНЗ№2 

20000 
 

19721,0 ПП Семеген М.М. аварiйний ремонт 
с-ми теплоплстачання в ДНЗ№2 дог №152 
вiд 25,10,19р 
265,0 ФОП Дацко дог дог№153 вiд28,10,19р 

 
19986,0 99,9% 

 РАЗОМ: 2469769  2462346,80   
99,69% 

 

Звіти про використані кошти закладів загальної середньої освіти розміщені на їх веб-

сайтах за посиланнями: 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  

- Бурштинська гімназія  

 

  

file:///C:/Users/KBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%09https:/content.e-schools.info/burschtyn-school1/library/Звіт_про_використані_кошти_за_2019р..pdf
file:///C:/Users/KBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-http:/burshtyn-school2.if.sch.in.ua/Files/downloadcenter/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%202019%D1%80.%20(%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%20%E2%84%962).pdf
file:///C:/Users/KBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%09http:/site-793927.mozfiles.com/files/793927/Zvt_pro_nadhodzhennja_ta_vikoristannja_koshtv_zagalnogo_fondu__forma_2m__za_9_msjacv_2019.docx
file:///C:/Users/KBA/AppData/Roaming/Microsoft/Word/-%09https:/content.e-schools.info/burgimnazia/library/Form_f2_s3B2T8R.pdf
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5. Культурно-мистецька сфера 
 

 

До мережі закладів культури м. Бурштин та с. Вигівка  належать 10 клубних установ: дитяча 
музична школа, Будинок культури імені Тараса Шевченка, Палац культури «Прометей», клуб 
с. Вигівка, Бурштинська міська бібліотека для дорослих, Бурштинська міська бібліотека для 
дітей, Бібліотека села Вигівка, історико-етнографічний музей «БЕРЕГИНЯ», музей визвольних 
змагань Галицького району. 

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків 2019 році була спрямована на 
збереження та удосконалення діючої мережі закладів культури і мистецтва, зміцнення їх 
матеріально-технічної бази, задоволення культурних та духовних потреб населення, 
подальший розвиток аматорського мистецтва, бібліотечної справи. 

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2019 році здійснювалася  в рамках 
реалізації Програм, затверджених Бурштинською міською радою, а саме:  

- «Програма розвитку туризму міста Бурштин на 2019 роки». 

У 2019 році на реалізацію даної Програми  було виділено 7 366  грн., а саме на виготовлення 
інформаційних стендів, що встановлені біля церкви Чесного Хрестата, та біля костелу 
«Пресвятоі Трійці». 

- Програма  розвитку галузі культури м. Бурштин  та с. Вигівка на 2019 рік . Виділено 
2  5505  грн. 

- Програма фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 
2019рік». Використано 10 000 грн. 

- Програма  духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2019 рік». Кошти не 
виділялись.  

Спискова чисельність штатних працівників облікового складу становить 94 людини, з  них у 
бібліотечній сфері – 11, в клубних установах – 35, ц/бухгалтерія – 2, ДМШ – 42, апарат відділу 
– 3 , музей-1 . 

На утримання закладів культури міста Бурштина та с. Вигівка  2019 році затверджено 
бюджетні асигнування  у розмірі 7 897.4 тис. грн., в тому числі на заробітну плату 
затверджено - 7 570.6 тис. грн., на енергоносії -251, 0 тис. грн.  
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По спеціальному фонду: батьківська плата за ДМШ- 273,0  тис. грн.; оренда приміщення 
3.2тис. грн.; на благодійний рахунок (фестиваль «Бурштинове намисто») - 9,5 тис. грн.; з 
обласного бюджету виділено кошти на ДМШ (облаштування подвір’я) -343,7 тис.грн.; на 
придбання принтера - 8.2 тис. грн.. 

При клубних установах працює  7 колективів художньої самодіяльності, з них 4 носять 
почесне звання "народний аматорський". А саме:  

 народний хор “Дністрове Перевесло”,   
 народна чоловіча хорова капела «Дзвін»,   
 народний аматорський оркестр народної музики “Кредо”,  
 оркестр народних інструментів, чоловічий та жіночий вокальні ансамблі,   
 оркестр духових інструментів.  

При будинку культури ім. Т.Г. Шевченка успішно діють хореографічний, зображувальний, 
вокальний та  драматичний гурток учасниками яких є 120 дітей різних вікових категорій. 

Бібліотеки міста та с. Вигівка – 9,75 штатних одиниць  За період 2019 року працівниками 
бібліотек проведено 83 масових заходів, приурочених різноманітним відзначенню важливих 
святат, ювілеям письменників та визначним людям нашого краю.  

13 листопада в бібліотеці ПК “Прометей” урочисто відкрили оновлений сучасний читальний 
зал. Проект «Бібліотечний простір : створення сучасного простору» реалізовано ініціативною 
групою бібліотекарів в рамках щорічного конкурсу міні-грантів “Громада своїми руками”, 
який проводиться у місті Агенцією місцевого економічного розвитку Прикарпаття за 
підтримки компанії ДТЕК. 

 

Музична школа - 57, 8 штатних одиниць. У 2019 році навчалося 325 дітей, з них  - 91 дитина 
пільгових категорій навчаються безкоштовно. 

Протягом звітного періоду характерним та важливим для роботи відділу  було проведення 
заходів на суму –25.5 тис. грн.  до знаменних дат, культурно-масових заходів з патріотичного 
виховання молоді. придбання предметів, матеріалів (в т.ч. квітів, сувенірної продукції , 
тощо.) на суму 25.5 тис грн. 

Протягом 2019 року структурні підрозділи відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 
брали участь в наступних конкурсах: 

1. Бурштинською дитячою музичною школою щорічно проводиться конкурс «Музиченьки»: 
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2. Учениця ДМШ Мартинів Вероніка, зайняла І місце в міжнародному конкурсі «Перлина -
Фест», ІІ місце у всеукраїнському конкурсі «Закарпатська весна», викладач Жанна Вітер. 

3. 26 травня  у м. Івано-Франківськ відбулося 
обласне свято духовної музики, присвячене 
Дню Героїв та Року ОУН на Прикарпатті. 
Бурштинський муніципальний оркестр 
(художній керівник Кузів Василь) прийняв 
участь у конкурсі в рамках свята, за 
результатами якого зайняв  3 місце з 7 
можливих.  

9 червня у м. Долина відбувся lll Міжнародний фестиваль духових оркестрів “Сурми гір 
2019”, в якому взяв участь Бурштинський муніципальний оркестр та ще 6 міст України (Київ, 
Львів, Івано-Франківськ, Калуш, Тернопіль, Луцьк), а також учасники з Польщі.  

4. 25 грудня 2019 року в приміщенні актового залу Народного дому «Просвіта» у м. Івано-
Франківськ відбувся обласний конкурс обрядів різдвяно-новорічного циклу,  де ІІ премію 
отримав фольклорний колектив «Традиції» драматичного гуртка при будинку культури ім. 
Т.Г.Шевченка.  

 Також відділом культури, туризму та зовнішніх зв’язків щорічно проводяться конкурси читців 
гумору імені Павла Глазового та читців творів Тараса Шевченка. 

Візитівкою культурних заходів міста є проведення 
щорічного Західного регіонального фестивалю 
сучасного танцю і пісні “Бурштинове намисто”. У 2019 
році у фестивалі взяло участь багато талановитих 
учасників з усієї Івано-Франківської області. За 
результатами відбору дипломами и учасників 
фестивалю “Бурштинове намисто” та цікавими  
подарунками було нагороджено 8 вокалістів  та 12 
танцювальних колективів. А кращих 13 вокалістів  та 6 
танцювальних колективів отримали за підсумками 

оцінок жюрі призові місця. 

Загалом протягом 2019 року відділом культури, туризму та зовнішніх зв’язків було 
організовано і проведено 78 культурно-масових заходів: 

 2 травня -  з нагоди 33-ї річниці Чонобильської катастрофи відбулася традиційна 
зустріч міського голови Роксолани  Джури з учасниками ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС. В ході зустрічі усім учасникам ліквідації наслідків на Чорнобильській 
АЕС було вручено грамоти, квіти, грошові винагороди, а також організовано солодке 
частування, під час якого учасники мали змогу розповісти про свої проблеми та 
поспілкуватися з керівництвом міста. 

 20 січня, на площі Героїв УПА, біля центральної новорічної ялинки,  відбулось міське 
свято народної творчості «Розколяда-2019″ 

 29 січня – День пам’яті героїв Крут. 
 20 лютого - в Бурштині вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні, які віддали своє 

життя за честь і гідність України. 
 7 березня -   в ПК “Прометей,” відбулись заходи присвячені 205-й річниці з Дня 

народження Т.Г. Шевченка, літературно-музична композиція “Між музою і долею”. 
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 14 березня -  БК ім. Т.Шевченка відбувся святковий концерт та урочистості з нагоди 
Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування 
населення. 

 20 березня -  в БК. ім. Т. Шевченка відбудуться заходи з нагоди відзначення Дня 
добровольця України. 

 24 березня -  в народному домі с. Вгівка відбувся тематичний захід «Кобзарева струна 
не вмирає». Захід присвячений 205-тій річниці з дня народження великого Кобзаря. 

 8 травня - відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війні. 

 13 травня – відзначення Дня Матері 
 23 травня – День Героїв 
 12 липня - мешканці с. Вигівка відзначають храмове свято 
 24 серпня – відзначення 28-ї річниці Незалежності України. 
 29 серпня – День пам’яті захисників України 
 21-22 вересня -  відзначили уже 465-у річницю від дня першої писемної згадки про 

місто.  
 14 жовтня – День Захисника Вітчизни, Дня українського козацтва, Покрови Пресвятої 

Богородиці 
 21 листопада - День Гідності та Свободи. 
 23 листопада – День пам’яті жертв Голодоморів 

У День Героїв – 23 травня у Бурштині вшанували пам’ять всіх українців, що пожертвували 
власним життям у боротьбі за свободу та Незалежність України. Значущою подією в цей день 
для Бурштина стало відкриття  Меморіалу Героїв України у Бурштинському енергетичному 
коледжі ІФНТУНГ. Ідея встановлення Меморіалу належить ГО “Бурштинське міське 
об’єднання воїнів АТО”, автором Меморіалу став заслужений скульптур України П.Ф. Штаєр. 
До спорудження долучилися ДТЕК Бурштинська ТЕС, депутат Івано-Франкіської обласної 
ради, випускник коледжу Б.М. Станіславський, підприємтсва міста та області, студенти та 
колектив енергетичного коледжу. 

 

5 травня  у Бурштині за участю 16 навколишніх громад вперше відбулося свято “Великодні 
фестини”,  де кожна громада представила свою самобутню культуру, звичаї і традиції. В 
рамках проведення фестин, в Центрі громадської активності була організована виставка 
великих писанок та інших мистецьких атрибутів Великодніх свят кожної сільської ради та міст 
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Рогатин, Галич і Бурштин. Наприкінці свята відбулося цікаве дефіле етнічних костюмів кожної 
громади. 

 

16 червня – у Бурштині вперше відзначили День батька. Зокрема, громадська організація 
“Центр дозвілля “Карамель” провела цікавий спортивний день для батьків та дітей на 
подвір’ї навчально-виховного комплексу м. Бурштин. Дітки разом зі своїми батьками 
змагалися між собою у спортивних естафетах та конкурсах. Молодіжна рада м. Бурштин в 
Центрі громадської активності організувала спільний тренінг з оригінальними завданнями 
для батьків та дітей на тему “Будуємо щасливу родину”. А ввечері дітки зібралися зі своїми 
татусями для спільного перегляду мультику “Супергерої”. 

У 2019 році до Дня міста було присвоєно звання “Почесний громадянин міста Бурштин” 

Пушкар Галині Степанівні, засновнику і керівнику Народного Ансамблю танцю «Вихор» та 

Зразкового дитячого ансамблю танцю «Вогник» 
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6. Молодь та спорт 

6.1. Бурштин спортивний та пропаганда здорового способу життя 

На 2019 рік на реалізацію Міської цільової соціальної програмаи «Розвитку фізичної культури 
і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» передбачено фінансування в сумі 150 
тис. грн. з яких використано 149 240 грн. на проведення спортивних заходів. 

13 лютого за підсумками 2018 року відбулося спортивне 
свято  в рамках якого відзначили юних спортсменів, 
тренерів та вчителів фізкультури також спортивних учнів 
Бурштинських навчальних закладів, в яких протягом 
минулого 2018 року проводилася значна спортиво-масова 
робота ( олімпійські уроки, уроки футболу на приз 
«Шкіряний м’яч», дні здоров’я) змагання ( міська 
спартакіада з футболу, волейболу, баскетболу, настільного 
тенісу, легкої атлетики, стрільби,з військово-прикладних 
видів спорту,турнір з гри в футзал пам’яті вояків АТО ). 

7 червня на дамбі Бурштинського водосховища, в рамках поглиблення соціального 
партнерства, розпочалися офіційні тренування риболовних змагань “Чемпіонат України з 
лову риби фідером 2019”, в якому беруть участь 22 команди (88 учасників) 

28 червня з нагоди 23-ї річниці Конституції України та Дня молоді між командами медиків, 
Бурштинської міської ради, ДСНС та учасників АТО на Комбінаті спортивних споруд відбувся 
футбольний турнір. Паралельно на веслувальній базі відбулося змагання на байдарках за 
участю команд з м. Бурштин та м. Долина. По завершенню міський голова Роксолана Джура 
нагородила учасників грамотами, кубками, переможці отримали м’ячі. Також у цей день на 
території біля Бурштинського водосховища за ініціативи Бурштинського осередку ВО 
“Свобода”відбувся турнір з пляжного волейболу. 

 

24 серпня з нагоди відзначення 28-річниці Незалежності України на Комбінаті спортивних 
споруд за сприянням відділу у справах молоді і спорту та Молодіжної ради м. Бурштин 
відбувся турнір з міні-футболу між командами з різних вулиць міста (вулиці: Шухевича, 
Міцкевича, Стуса та Коновальця). 

21 вересня на Комбінаті спортивних споруд ДТЕК Бурштинська ТЕС з нагоди відзначення 465-ї 
річниці нашого міста відбувся турнір з міні-футболу між представниками медицини, освіти 
м. Бурштин, Бурштинської ТЕС, ДСНС та Бурштинської міської ради спільно з депутатським 
корпусом. 
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29 вересня за ініціативи відділу у справах молоді і спорту у м. Бурштин відбулися ІІ обласні 
змагання з легкоатлетичного спорту “Бурштинська 10 – 2019″, в яких крім бурштинців також 
взяли участь  представники м. Івано-Франківськ, м.Богорочани, м. Коломия, м. Долина та м. 
Городенка. 

 

18 жовтня 2019 року з нагоди відзначення Дня захисника Вітчизни на Комбінаті спортивних 
споруд ДТЕК Бурштинська ТЕС відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради 
було проведено Спартакіаду серед команд депутатських корпусів, представників 
виконавчих органів, адміністрацій та бюджетних установ міста Бурштин, Галицької РДА, 
Більшівцівської ОТГ та Галицького району. Всього на змагання приїхало близько 80 
учасників. Учасники команд показали свою спортивну майстерність у п’яти видах спорту:  
футбол, волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. У загальному заліку перемогу в 
спартакіаді отримала команда м. Бурштин, Більшівцівська ОТГ – ІІ місце, а команда Галицької 
РДА зайняла ІІІ місце. Разом із медалями та кубками усі команди отримали поядки та 
фінансову нагороду. 

  

8 листопада Бурштинські ветерани футболу взяли участь у відкритті майданчика із 

штучним покриттям у смт. Більшівці. 
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Також протягом 2019 року було проведено такі спортивні заходи : 

 27 січня - Чемпіонат області з волейболу: «Зелені Дракони» м.Бурштин – «Горіш» 
м.Делятин 

 10 лютого - шаховий турнір з нагоди 100 річчя Соборності України 
 16-17 лютого - Чемпіонат України з волейболу: ВК «Західрембуд» м.Бурштин 
 21 лютого - ІІ етап обласного турніру з футзалу Кубок НФК «Ураган». 
 7 квітня – традиційний загально-міський спортивний захід, присвячений Всесвітньому 

Дню здоров’я - «Руханка». 
 24 травня – проведено спортивний табір у м. Бурштин. 
 20-21 квітня - «Кубок Галичини» в класі моделей «Повітряного бою» F2D 
 1-30 квітня – проведено місячник «Спорт для всіх». 
 25 червня – участь у  турнірі з міні-футболу серед молоді з інвалідністю в м. Івано-

Франківську. 
 10 вересня – проведено міську спартакіаду з військово-прикладних видів спорту серед 

учнівської молоді. 
 12 вересня – проведено інклюзивне спортивне свято за участю молоді з обмеженими 

можливостями. 
 21 вересня проведено міський турнір з шахів до Дня міста. 

У грудні було проведено Міські змагання з плавання серед молоді 

Щомісячно відбуваються заняття фізичною культурою з молоддю з обмеженими 
можливостями Центру по роботі з дітьми та молоддю з інвалідністю БО "БФ "Карітас парафії 
священномученика Йосафата міста Бурштин". 

 

6.2. Бурштин молодіжний 

З метою проведення якісно нової молодіжної політики підготовлено та прийнято  Міську 
цільову соціальну програму «Молодь Бурштина» на 2017-2020 роки», згідно якої на 2019 рік  
передбачено фінансування в сумі 50  000 грн. з яких використано 47  475 грн. 

12 квітня в рамках міської екологічної акції «За чисте довкілля» працівники Бурштинської 
міської ради спільно з молодіжною радою прибрали від сміття територію міського парку. 
Також до акції долучилися працівники ДТЕК Бурштинська ТЕС, яким за кілька годин вдалося 
очистити від сміття всю територію вздовж Бурштинського водосховища. Проведення такої  
спільної акції уже стало доброю традицією для Бурштина. Хотілося б зазначити, що порівняно 
з попередніми роками, у парковій зоні сміття стало в рази менше. 
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28 травня за ініціативи Молодіжної ради м. Бурштин та за підтримки відділу культури, відділу 
освіти і науки, відділу у справах молоді і спорту, АМЕР 28 травня у Бурштині відзначили День 
Європи в Україні. В рамках проведення свята на центральній площі Героїв УПА працювало 
кілька локацій: 1. Благодійний ярмарок за участю учнівської молоді міста, яка принесла на 
продаж смачні солодощі, виготовлені власноруч. 2. Святковий концерт, де учні та студенти 
міста демонстрували свої таланти. 3. Цікаві тематичні фотозони, виставка малюнків. 

29 серпня Молоджіна рада міста організувала просто неба перегляд  історично-
драматичного фільму 'Поводир' українського режисера. 

Також було проведено такі заходи: 

 3 квітня - міський захід «Майстер-клас з розпису писанок» 
 5 квітня - історико-краєзнавчу вікторину «Найкращі краєзнавці» в ЗОШ №1 
 22 травня –конкурс дитячих малюнків присвячених Дню Європи в Україні 
 25 червня – дискотека з нагоди святкування Дня молоді, «Кузня талантів» 
 25 липня - поїздка для молоді з інвалідністю до  гори Касова та  с. Новий Мартинів 
 12 серпня - молоджні заходи з нагоди святкування Дня Незалежності України 
 10 вересня - молоджні заходи з нагоди святкування Дня міста Бурштин 
 29 листопада - Організація заходу з метою відзначення Міжнародного дня волонтера 

 

6.3. Національно-патріотичне виховання молоді 

З метою консолідації суспільства, підвищення громадянської свідомості, збереження 
історичної пам’яті та національно-культурних традицій у 2019 році проводилася робота щодо 
організації, координації та проведення загальноміських заходів (державних, релігійних свят 
та заходів місцевого значення) в рамках Міської цільової соціальної програми «Національно-
патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської міської ради 2019-2021рік», згідно 
якої на 2019 рік  передбачено фінансування в сумі 10 000 грн., які використано в повній мірі. 

23 лютого в Центрі Громадської Активності відбулась відкрита лекція «Сім чудес(них) людей 
України», фронт-спікером якої була Марія Бекіш. На прикладі наших сучасників, патріотів, 
видатних людей України, Марія показала, що у кожної людини є свій шлях до здійснення 
мрій. Захід відбувся за підтримки відділу молоді і спорту Бурштинської міської ради,  
громадської організації “Молода Просвіта” та Центру Громадської Активності. 

15-17 липня на території Бурштинської ЗОШ №3 тривав табір-місія “Відкрий своє серце” для 
дітей та молоді нашого міста – за ініціативи громадської організації “Молода Просвіта”. 
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11 серпня в с. Новий Мартинів Галицького району розпочався щорічний духовно-
патріотичний табір “Нам пора для України жить”, організований Бурштинським деканатом 
УГКЦ, за сприяння Бурштинського осередку ГО “Молода Просвіта Прикарпаття”, обласного 
об’єднання ВУТ “Просвіта” та відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради. 
Учасниками табору стали близько 70 дітей з різних куточків Івано-Франківської області. 
Таборова програма складається з духовного (ранішня і вечірня молитва, щоденна свята 
літургія, катехизації) , патріотичного та загальнорозвиваючих блоків. 

 

23 серпня в День державного Прапора молодь Бурштина взяла участь у щорічному 
традиційному патріотично-духовному заході – винесення Прапора України на гору 
Говерлу. Захід відбувся за сприяння відділу у справах молоді і спорту міської ради, а також 
Бурштинського осередку ГО “Молода Просвіта”. Цього року найвищу точку України 
підкорював Петро – представник бурштинської молоді з особливими потребами БО “БФ 
Карітас парафії священомученика Йосафата міста Бурштин”. 

 

24 грудня 2019 року в Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 відбувся  турнір з настільного тенісу, 
присвячений пам’яті Миколи Білоголовського, Вадима Савчака, Володимира Соківки – 
загиблих учасників АТО з міста Бурштина. 
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Також у 2019 році для молоді було проведено такі заходи  національно-патріотичного 
спрямування: 

 23 лютого -  молодіжний захід 7 чудесних людей України 
 19 квітня - організація та проведення I міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» «Джура» 
 24 квітня - організація та провдення весняних гаївок 
 25 червня - заходи з нагоди святкування Дня молоді 
 31 липня - участь команди дітей м. Бурштина в молодіжно – патріотичній , науково – 

пізнавальній програмі «Чорннй ліс» м. Івано-Франківськ 
 7 серпня - проведення фотоконкурсу «Блакитне і жовте» з нагоди святкування  Дня 

Державного Прапора України 
 24 серпня - проведення міської спартакіади з військово-прикладних видів спорту 

серед учнівської молоді 
 14 жовтня - футбольний турнір до Дня Захисника України 

У 2019 році було Бурштинською міською радою було прийнято Програми підтримки 
спортивних громадських організацій та федерацій, зокрема: 

1. Програма розвитку та фінансової підтримки громадської організації фізкультурно-
спортивного спрямування НФК «Бурштин» на 2019 рік, згідно якої на 2019 рік передбачено 
фінансування в сумі 250 000 грн., які використано в повній мірі. 

2. Програма фінансової підтримки громадської організації «Бурштинська міська 
федерація футболу» на 2019 рік.,  згідно якої на 2019 рік передбачено фінансування в сумі 30 
тис. грн., які використано в повній мірі. 

 

6.4. Оздоровлення дітей та молоді Бурштина 

Турбота про здоров’я дітей є одним з основних показників ставлення держави до проблем 
підростаючого покоління. Тому збереження здоров’я дітей міста, відновлення їх життєвих 
сил, умов проведення змістовного дозвілля учнівської молоді  у канікулярний період, 
шляхом організації  якісного повноцінного оздоровлення та відпочинку, є важливим 
напрямком роботи відділу у справах молоді і спорту.  В м. Бурштин та с. Вигівка  загальна 
чисельність дітей шкільного віку за даними держстатзвітності в 2019 році становить 1720. 

Організація оздоровлення, відпочинку дітей та молоді м. Бурштина та с. Вигівка проводиться 
відповідно до рішення міської ради від 26 січня 2018року №06/44-18 «Про затвердження  
міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та учнівської молоді 
м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021рр» та рішення  міської ради від 20.12.2018 року 
№24/65-18 «Про Бюджет м. Бурштин на 2019 рік». З бюджету міста на 2019 рік на 
оздоровлення дітей  передбачено кошти в сумі 50 000 грн.,  з який у 2019 році освоєно  – 43 
247 грн. 

Відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради оздоровлено: 

 18 – дітей учасників АТО; 
 4 – дитини-сироти; 
 дитина інвалід; 
 21 – дітина з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї; 
 1 – дитина, що перебуває на диспансерному обліку; 
 2 – дітей позбавлених батьківського піклування; 
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 2 – дітей внутрішньо-переміщених осіб 
 19 – талановитих та обдарованих дітей 

В 2019 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги 
та підтримки з державного бюджету виділено 91 437 грн. з яких: 

 ДП УДЦ «Молода гвардія» - 3 путівки  на суму 28 413 грн. 
 ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» 6 путівок на суму 63 024 грн. 

З обласного бюджету - 86 203 грн. 

 Дитячий табір «Карпатські мрії» смт. Микуличин – 2 путівки на суму 13 502 грн. 
 Дитячий заклад санаторного типу «Перлина Карпат» м.Долина – 2 путівки на суму   13 

754 грн. 
 Дитячий табір «Лімниця» Калуський район – 4 путівки суму 22 848 грн. 
 Дитячий лікувально – оздоровчий комплекс «Сокіл» Галицький район: 

3-путівки 100% фінансування на суму 20 628 грн. 

3- путівки 75% фінансування на суму 15 471 грн. 

Залучені  також кошти ДТЕК Бурштинської ТЕС – 44 путівки на суму 435 600 грн. для дітей 
пільгових категорій, більшість з яких діти учасників АТО. Профком Бурштинської ТЕС 
оздоровив 340 дітей м. Бурштина в санаторно-оздоровчому закладі «Сокіл». 

Згідно інформації Бурштинського міського центру медико-санітарної допомоги на 
диспансерному обліку перебуває 408 дітей з них оздоровлені: 

 амбулаторно 244 дітей; 
 стаціонарно 111  дитина; 
 санаторно -курортно 43 дітей, з них 3 – дитини-інваліди, 8 – діти сироти,напівсироти,  

11 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, 19 дітей, які перебувають на  
диспансерному обліку. 

Команда «Бурштинове намисто» чисельністю 8 школярів нашого міста з 03 по 09 серпня 
приймали участь в обласній молодіжній патріотичній науково – пізнавальній програмі 
«Чорний ліс –  2019» в с. Вістова Калуського району  – фінансова підтримка 5 000  грн.           

Бурштинським осередком ГО «Молода  Просвіта» спільно з відділом у справах молоді і 
спорту організовано: 

1. Вишкільний табір «Гарт» – 06-09 червня 2019 року, с. Новий Мартинів. Учасники 
табору: близько 20 осіб шкільного та студентського віку, що входять до складу 
Бурштинського осередку організації. 

2. Табір-місія «Відкрий своє серце» – 15-19 липня 2019 року на базі  ЗОШ № 3м. Бурштин. 
Учасниками табору було більше 100 дітей шкільного віку з м. Бурштин та прилеглих сіл. 
Тривалість табору 5 днів. Фінансова підтримка табору – 6000  грн. 

3. Деканальний табір «Нам пора для України жить» – 11-19 серпня (9 днів). Учасники 
табору: 70 дітей шкільного віку (м. Бурштин, м. Івано-Франківськ, смт. Верховина та 
навколишні села). Співорганізатор: обласне товариство «Просвіта» Місце проведення: с. 
Новий Мартинів, Галицького району. Бюджет близько 100 000 грн. Залучено 50 000 грн в 
рамках конкурсу «Громада своїми руками» на придбання 15 наметів. Фінансова підтримка з 
міського бюджету даного табору становить 9000 грн. 
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4. Табір-туристичний перехід Карпатами «Я люблю свій край» 23-28 серпня учасники 
20 осіб молоді міста. Фінансова підтримка – 3000 грн. 

Відділом у справах молоді і спорту консолідовано з згромадженням монастиря «Сестер 
Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір на території монастиря для 
40 дітей тривалістю 6 днів. З міського бюджету виділено кошти в сумі    6500 грн. для 
перевезення учасників табору до зоопарку «Лімпопо» с. Меденичі Львівської області. 

За ініціативи директора Благодійної організації “Благодійний фонд “Карітас парафії 
Священомученика Йосафата м. Бурштин”  отця декана Дмитра Шмігеля спільно з відділом у 
справах молоді і спорту Бурштинської міської ради відбулась одноденна пізнавальна 
поїздка  на гору Касова та с. Новий Мартинів для молоді з обмеженими можливостями 25 
осіб (16-30 років) – 1500 грн. 

На території Бурштинського відділення  Івано-Франківської  ДЮСШ №1 було проведено 
спортивно – відпочинковий табір для 18 дітей  тривалістю 14 днів –  5000 грн. (організація 
харчування) 

З ініціативи відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради та співпраці ГО 
«Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальний похід на гору Говерла, з 
метою спортивного дозвілля дітей та молоді міста та вшанування Дня Прапора України (70 
осіб) – 5000 грн. 
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7. Соціально-економічний розвиток у 2019 році. 

7.1. Загальний огляд 

Соціально-економічний розвиток у 2019 році для Бурштина був не простим, як для усіх інших 
українських міст. Недофінансування статей, пов'язаних із виконанням делегованих 
повноважень у галузі освіти, охорони здоров'я стали для нас проблемою номер один.  
Звичайно, є багато і загально-державних питань, вирішення яких не залежить від міської 
ради. До таких на сьогоднішній день належить високий рівень безробіття, низькі зарплати та 
соціальні виплати, дорогі ліки та продукти харчування. 

Ми зіткнулись з новими обставинами – гострою економічною кризою, яка змусила нас 
шукати відповіді на нові питання – чи варто інвестувати кошти в інфраструктурні проекти, як 
планувати надходження до міського бюджету, як вибудовувати наші стосунки з 
центральними органами влади,  які пріоритети слід виділити для того, аби максимально 
використати потенціал Бурштина в його конкуренції на глобальній арені.  

Проблеми, котрі виносяться на розгляд сесії і виконкому, ніколи не розглядаються 
одноосібно, а лише колегіально. Перед тим, як винести те чи інше питання для прийняття 
рішення, перед сесією всі заяви розглядаються в депутатських комісіях. 

Є речі, які ми мусимо зробити і в їх необхідності немає сумніву – поремонтувати дороги, 
школи, лікарню та дитсадки, закупити нове обладнання у ці установи і так далі. Проте нам 
вдалося розв'язати низку дуже важливих проблем, попри, як кажуть економісти, 
несприятливу зовнішню кон'юнктуру. Забезпечувалася робота промислових підприємств, 
підприємств комунального господарства, установ освіти, медицини та інших галузей. Хочу 
подякувати за роботу всім керівникам підприємств та установ міста, всім його жителям за 
турботу про чистоту міста, за допомогу в проведенні благоустрою міста.  

Серед пріоритетних напрямків діяльності ради, її виконавчих органів у звітному періоді 
слід сказати, насамперед, про роботу комунального господарства міста: 

1. утримання, обслуговування та поточний ремонт об'єктів міської інфраструктури: водо-
тепло-забезпечення, вуличне освітлення, обслуговування доріг та заходів з озеленення міста;  

2. реконструкція та модернізація нежитлового приміщення по вул.С.Стрільців,15 під 
ЦНАП;  

3. реалізація проекту «Безпечне місто»: впровадження системи відеоспостереження по 
м.Бурштин; 

4. ремонт доріг; 
5. ремонт приміщення стерилізаційного пункту для безпритульних тварин по вул. 

Шухевича (колишня пральня), а також всі бажаючі можуть простерилізувати своїх домашніх 
тварин.   

Щодо питання утримання та ремонту доріг нашого міста варто відзначити, що в цьому 
напрямку зроблено не мало, не дивлячись на те, що гостро недофінансованим виявилося 
житлово-комунальне господарство, зокрема, ремонт доріг. 

 За кошти з державного та обласного бюджету проведено капітальний ремонт дороги 
по вул. Енергетиків (2420,0 тис.грн.),  

 за кошти міського бюджету проведено роботи з брукування центральної частини  
вулиці С.Стрільців (789,1 тис.грн.) від вулиці Міцкевича, в районі провулку вулиць Петлюри-
Грушевського (197,1 тис.грн.),  
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 направлено співфінансування обласному бюджету на поточний дрібний ремонт 
автомобільної дороги Бурштин – Калуш (50,0 тис.грн.). Розширена інформація наведена у 
додатку. 

Практика засвідчує, що ініціативна громада у партнерстві з обласною, державною владою, чи 
іншими партнерами, може ефективно реалізувати власний потенціал, покращити не тільки 
інфраструктуру, але й добробут місцевих жителів.  

Весь позитив, якого вдалося досягти, — це наші спільні здобутки. Разом з тим і нерозв’язані 
проблеми, яких ще, на жаль, вистачає, — теж спільні. Це і спільні упущення, і спільні 
орієнтири на майбутнє. Але для того, щоб щось змінити, ми повинні бути разом, розуміти 
один одного, допомагати один одному та бути чесними самим перед собою. А якщо 
відбудуться зміни в нашій свідомості, значить будуть зміни і в реальному житті. Наше 
майбутнє, майбутнє нашого міста цілком залежить тільки від нас. Попереду – багато роботи, 
нові завдання, які ставить перед нами час.  

7.2. Виконані заходи Програми соціально-економічного розвитку 

№ 
п/п 

Назва заходу Джерела 
фінансування, тис.грн. 

Міський бюджет 

1. Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних 
робіт по благоустрою  

119,0 

2. Очищення від снігу та посипання доріг  та пішохідних 
доріжок у зимовий період  

43,2 

3. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери 22,3 

4. Ремонт та заміна пожежних гідрантів  30,0  

5. Косіння трави по місту  86,0  

6. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  198,2 

7. РП «Нове будівництво теплової мережі до громадської 
будівлі по вул. Січових Стрільців,15 з влаштуванням вузла 
обліку теплової енергії в м.Бурштин Івано-Франківської 
області»  

18,0 

7.1 Нове будівництво теплової мережі до громадської будівлі з 
влаштуванням вузла обліку теплової енергії в м.Бурштин, 
вул.С.Стрільців,15  

258,6  
 

8. Відновлення аварійної покрівлі буд по вул.В.Стуса15  82,9 

9. Аварійний ремонт покрівлі по вул. Міцкевича,6 14,9 

10. Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм ВОС-
вул.Стефаника 

197,0 

11. Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм вул.Франка (в 
районі кладовища) 

129,3 

12. Заміна аварійної ділянки водогону ф225мм по вул.Лепкого-
Л.Українки 

121,4 

13. Обслуговування вуличного освітлення  189,9 

14. Поточний ремонт мереж вуличного освітлення 21,6 

15. Капітальний ремонт освітлення 19,2 

16. Придбання матеріалів для вуличного освітлення  31,2 

17. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів  136,1 

18. Проведення  експертного  обстеження, позачергового 27,7 
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огляду ліфтів багатоквартирних будинків за адресами: 
В.Стуса,10, С.Стрільців,20 та часткових технічних оглядів по 
вул.Стефаника,17 (2шт.), Стефаника,15 (2шт.), Гнатюка,3 
(2шт.), С.Бандери,34, С.Бандери,77 (2шт.)  

 

19. Поточний ремонт ліфтів багатоквартирних будинків по 
вул.Басараб,3(1п), вул. Будівельників, 2а (1 п.)  

154,6  

20. Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних будинків по 
вул.Стуса10(3п), вул. Стуса,10(1п), вул.Будівельників,2а, 1п. 

342,8 

21. Придбання дитячого майданчика по вул.Стуса,10 
(із співфінансуванням програми про фонд міської ради на 
виконання депутатських повноважень Івасюк Л.Р., Іванюк 
Р.С. (11,2 тис.грн.); встановлення за кошти мешканців  

41,2 
   

22. Придбання дитячого майданчика по вул.Будівельників,2а  
(із співфінансуванням програми про фонд міської ради на 
виконання депутатських повноважень Соронович К.М., 
Дулик І.О.(12,3 тис.грн.) встановлення за кошти мешканців  

42,3 
 

23. Придбання кліток для собак по програмі поводження з 
тваринами (Вовк-1 та Вовк-2)  

9,8 

24. Послуги з вiдлову, стерилiзацiї, вакцинацiї вiд iнфекцiй 
безпритульних тварин  

20,0 

 Субвенція обласного бюджету 552,8 

25. Капітальний ремонт покрівлі приміщення по вул. Січових 
Стрільців,6  

50,0 

26. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку 
на вул. Будівельників,2а 

50,0 

27. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку 
на вул. Калуська,7  

13,0 

28. Виготовлення та встановлення скульптурної композиції 
«Меморіалу Героям»  

254,8 

29. Капітальний ремонт пішохідної доріжки по 
вул.Коновальця,5  

50,0 

30. Встановлення автобусної зупинки по вул.Калуськiй 75,0 

31. Встановлення автобусної зупинки по вул.Шухевича  60,0 

32. Поточний ремонт покрівлі багатоповерхового будинку по 
вул. Стефаника,15 (перший під’їзд), м.Бурштин  

180,0 

 
* 

 
Капітальний ремонт та утримання доріг місцевого 
значення  

3630,8 
міський бюджет – 716,0 
державний бюджет – 
2420,0 
Бовшівська с/рада – 
295,0 
Програма 
соцпартнерство – 199,8 

33. Розробка робочих проектів, експертиза: 
 в т.ч.: 

64,7 

33.1 РП «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. 
С.Бандери автомобільної дороги Т-09-10 Бурштин-Калуш до 
заїзду до будинку Будівельників,12 » 

18,3 
міський бюджет  

33.2 РП «Капітальний ремонт дорожнього покриття від 17,5 
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вул.Міцкевича автомобільної дороги H О9 Львів-Мукачево 
до заїзду до будинку Енергетиків,11»  

міський бюджет  

33.3 РП «Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 
Міцкевича  (автодорога H О9 Львів-Мукачево)  до площі 
Героїв ОУН-УПА» 

28,9 
міський бюджет  

34.  Субвенція обласному бюджету на поточний дрібний 
ремонт автомобільної дороги Т-09- 10 Бурштин – Калуш на 
ділянці км0+000 – км32+862  

50,0 
міський бюджет  

35. Капітальний ремонт дорожнього покриття в районі 
провулку вулиць Петлюри-Грушевського  

197,1 
міський бюджет  

36.  Капітальний ремонт дорожнього покриття по 
вул.С.Стрільців  

199,8 
кошти соцпартнерства 
ДТЕК  

37.  Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 
Міцкевича  (автодорога H О9 Львів-Мукачево) до площі 
Героїв ОУН-УПА  

589,3 
294,3 (кошти міського 
бюджету) 
295,0 (субвенція 
Бовшівської сільської 
ради)  

38. Капітальний ремонт дорожнього покриття від 
вул.Міцкевича (автодорога Н-09 Львів-Мукачеве) до заїзду 
до будинку по вул.Енергетиків,11  

1150,5 
Держ-обласний 
бюджети 

39. Капітальний ремонт дорожнього покриття від вул. 
С.Бандери (автодорога Т-09-10 Бурштин-Калуш) до заїзду 
до будинку по вул.Будівельників,12  

1269,5 
Держ-обласний 
бюджет 

40. Виправлення профілю доріг автогрейдером 
  

109,9 
міський бюджет    

7.3. Регуляторна політика у сфері господарської діяльності 

 У 2019 році формування та провадження прозорої регуляторної політики, як інструмента 
адміністративної реформи було одним із пріоритетних напрямків роботи органів місцевого 
самоврядування. 

 Реалізація державної регуляторної політики  Бурштинською міською радою, її виконавчим 
комітетом за звітний період здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, 
затвердженого рішенням міської ради від 28.11.2018 року №09/62-18 «Про затвердження 
Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Бурштинської міської ради на 2019 
рік» із змінами, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної 
політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження 
результативності прийнятих регуляторних актів, інших нормативних актів, що регулюють 
взаємовідносини у сфері господарської діяльності, та в межах наданих повноважень. 

Враховуючи рекомендації сектору Державної регуляторної служби в Івано-Франківській 
області міською радою супровід напряму регуляторної політики покладені на відповідальну 
постійну депутатську комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної 
політики у складі 9-ти осіб  відповідно до рішення міської ради від 20 грудня 2018 року 
№26/65-18.  До повноважень комісії належить розгляд пропозицій структурних підрозділів 
щодо регуляторних актів та затвердження рекомендацій за результатами їх перегляду. 
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Комісія готує висновки та рекомендації з питань погодження проектів регуляторних актів 
ради та здійснює підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту 
регуляторного акта до  вимог статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Впровадження та реалізація державної регуляторної політики здійснюється міською радою 
(депутатські комісії), виконавчим комітетом та структурними підрозділами - відділи та 
сектори міської ради, депутатські комісії, як розробники проектів, які уповноважені 
розробляти, спрямовувати та координувати діяльність з розроблення проекту регуляторного 
акта: 

 надання інформаційно-консультативної допомоги розробникам регуляторних актів 
проводиться юридичним відділом;  

 координація діяльності виконавчих органів міської ради з регуляторних питань 
здійснюється відділом економіки і промисловості; 

 оприлюднення інформації про регуляторну діяльність міської ради, виконавчого 
комітету забезпечує організаційний відділ на офіційній сторінці міської ради,  в мережі 
Інтернет, у друкованих засобах масової інформації.  

Робота  протягом  року  спрямовувалася  на  досягнення в   регуляторній діяльності  
позивного балансу  інтересів  суб’єктів  господарювання,  громадян  та  держави, зменшення 
втручання державних органів у господарську діяльність суб’єктів. 

Виконавчий орган міської ради  здійснює оновлення офіційного веб-сайту, де висвітлюється 
розділ «Регуляторна діяльність». Усі розроблені проекти регуляторних актів проходять 
громадське  обговорення шляхом  оприлюднення на  веб-сайті Бурштинської міської ради.  

 Станом на 01.01.2020 у реєстрі діючих регуляторних актів виконавчого комітету 
Бурштинської міської ради налічується 8 регуляторних актів, у тому числі за напрямами: 

 комунальне господарство  –  3 (три); 
 земельні відносини    –   1 (один); 
 торгівельна діяльність –   1 (один); 
 містобудування –   1 (один); 
 місцеві податки –   2 (два). 

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу міської 
ради здійснюється на рівні управлінь та відділів міської ради, структурних підрозділів  – 
розробників регуляторних актів.  

На виконання вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 
сфері господарської діяльності» Бурштинською міською радою затверджені План підготовки 
проектів регуляторних актів на 2019 рік (рішення міської ради від 28.11.2018 року №09/62-
18) із змінами, які оприлюднені на веб-сайті міської ради у розділі «Регуляторна діяльність» .   

Протягом  2019  року проходило розроблення таких проектів регуляторних актів:   

- Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Бурштинської 
міської ради на 2020 рік. 
- Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки  на території  Бурштинської міської ради на 2020 рік. 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/normatyvni-dokumenty/regulyatorni-akty/2019-rik/
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- Про затвердження Положення про порядок і правила розміщення на території м.Бурштина 
пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення виїзної 
торгівлі. 
- Про затвердження Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і 
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста у новій редакції. 
- Про затвердження Регламенту відділу Центру надання адміністративних послуг 
Бурштинської міської ради. 
- Про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання  незалежно від форм 
власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах 
території Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 
- Про затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка в новій редакції. 
- Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності у сфері 
оцінки землі на території Бурштинської міської ради. 
- Про затвердження Положення про порядок проведення земельних аукціонів на території 
Бурштинської міської ради.  
 
У 2019 році було проведено 4 засідань відповідальної постійної депутатської комісії міської 
ради з питань реалізації державної регуляторної політики, на яких розглянуто 7 проектів 
рішень на відповідність Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», про що складено відповідні протоколи. Підготовка розгляду 
регуляторного проекту має чітко окреслені етапи: спочатку  визначаються цілі регулювання, 
що передбачають вирішення певних актуальних проблем. Коли зважено способи досягнення 
поставлених цілей, обґрунтовуються можливості їх досягнення. Комісія розглядає та готує 
експертні висновки щодо відповідності проекту регуляторного акта принципам державної 
регуляторної політики до вимог ст. ст. 4,8 Закону України  «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

Окрім того, відповідно до статті 34 Закону з метою отримання пропозицій щодо 
удосконалення проектів рішень, які виносяться на розгляд міської ради, розробниками 
регуляторних актів надсилались проекти регуляторних актів до Державної регуляторної 
служби України.  

До обговорення проектів регуляторних актів залучалися всі бажаючі, оскільки регуляторна 
процедура є офіційною і відкритою. Проєкти рішень публічно обговорювались на 
громадських слуханнях та круглих столах за участю жителів міста, представників підприємств, 
установ та громадських організацій. Основна мета громадського обговорення не в тому, щоб 
зібрати усю інформацію та включити її в нормативний акт. Головне в тому, щоб громада 
могла побачити конкретний проект, висловити свої пропозиції, і якщо вони адекватні, то 
безумовно їх потрібно врахувати.  

 Обґрунтовані зауваження і пропозиції, що надходили у ході проведення громадських 
обговорень, були враховані у проектах регуляторних актів. Проте, доводиться констатувати, 
що зберігається низький рівень активності суб’єктів господарювання та їх об’єднань в процесі 
обговорення проектів регуляторних актів. 

Протягом звітного періоду відповідно до затвердженого Плану-графіку з відстеження 
результативності регуляторних актів на 2019 рік розробниками регуляторних актів проведені 
заходи з відстеження результативності трьох регуляторних актів. 
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Впродовж звітного періоду прийнято 2 (два) регуляторних акти, які пройшли повну 
процедуру відповідно до Закону, а саме: 

-  про встановлення заборони продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, 
слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання  незалежно від форм 
власності (крім закладів ресторанного господарства) в період з 22.00 до 10.00 годин  в межах 
території міської ради; 

-   затвердження Регламенту відділу Центру надання адміністративних послуг Бурштинської 
міської ради.  

Розглянувши рекомендації Державної регуляторної служби щодо 2 (двох) розроблених 
проектів регуляторних актів: про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів 
оціночної діяльності у сфері оцінки землі на території  міської ради та  Положення про 
порядок проведення земельних аукціонів на території міської ради -  щодо дотримання 
законодавства по питаннях організації публічних торгів з продажу земельних ділянок із 
застосуванням електронних аукціонів - направлено на розгляд міської ради для прийняття 
рішення у 2020 році. 

Проєкти двох регуляторних актів щодо встановлення ставок земельного податку та податку 
на нерухоме майно на 2020 рік були розроблені, пройшли оприлюднення та громадське 
обговорення, розглянуті відповідальною постійною депутатською комісією з  питань 
реалізації державної регуляторної політики з наданням експертного висновку з порушенням 
термінів розгляду до регламенту міської ради (протягом 10 днів відповідно до рішення 
міської ради від 20 грудня 2018 року № 27/65-18 «Про внесення змін до Регламенту роботи 
міської ради, затвердженого рішенням Бурштинської міської ради Івано – Франківської 
області № 01/46-18 від 23.02.2018»), що призвело отриманням рекомендацій   розгляду від 
Державної регуляторної служби  у липні місяці звітного року. Виходячи із норм статті 4 
Податкового Кодексу зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися 
пізніш як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові 
правила та ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного 
року. Проекти подавались до розгляду міської ради на чергову червневу сесію та не були 
внесені у порядок денний за причини не проходження повної процедури розгляду 
регуляторного акту. 

Проекти регуляторних актів про затвердження Положення про порядок і правила розміщення на 
території м. Бурштина пересувних малих архітектурних форм та транспортних засобів для здійснення 
виїзної торгівлі та затвердження Положення про порядок розміщення тимчасових споруд для 
здійснення підприємницької діяльності в м. Бурштин та с. Вигівка в новій редакції розроблені, 
проходять процедуру оприлюднення та обговорення будуть розглянуті у 2020 році. Проте  через 
суттєві зміни в законодавстві України та неузгодженість деяких з його позицій у 2019 році  регуляторні 
акти не приймалися, тому частина регуляторних актів  запланована до прийняття у 2020 році.  

З метою здійснення ефективної державної регуляторної політики діяльність Бурштинської міської 
ради та виконавчого комітету протягом звітного періоду була зосереджена на забезпеченні 
ефективної роботи Центру надання адміністративних послуг, розширенні інформаційного простору 
засад організації та функціонування підприємництва, поглибленні конструктивного діалогу з бізнесом 
у вирішенні питань створення стабільного підґрунтя розвитку економічного потенціалу міста та 
сприятливих умов для розвитку підприємництва, збільшення дохідної частини міського бюджету. 

Підсумовуючи викладену інформацію, можливо відмітити, що реалізація державної регуляторної 
політики в сфері господарської діяльності на території Бурштинської міської ради здійснювалася у 
відповідності до норм та вимог Закону. 
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8. Міжнародна співпраця та інвестиційна діяльність 
  За період  2019 року головним спеціалістом з міжнародної співпраці та інвестиційної 
діяльності були виконані наступні завдання: 

 супровід  Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштин на 2018 – 2020рр. 
основним завданням якої є створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення 
потенційних інвесторів та залучення міжнародної технічної допомоги; 

 зустріч іноземних представників на території Бурштинської міської ради; 
 підготовка інформації на запит потенційних інвесторів щодо наявності  вільних 

земельних ділянок;                      
 відвідано 7 навчальних заходів з метою підвищення рівня  кваліфікації спеціаліста;  
 на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради створено розділ «Інвестиційна 

політика» в якому розміщена інформація для потенційних інвесторів  (інвестиційні проекти, 
інвестиційний паспорт міста, вільні земельні ділянки, участь в проектах та міста партнери). 
Також створений розділ «Гранти» в якому постійно висвітлюється інформація про діючі 
грантові пропозиції для громадських організацій та активних мешканців міста; 

 здійснюється постійний моніторинг грантових пропозицій; 
 підготовлено та подано 25 грантових заявок;  
 супровід Програми «U-LEAD» з Європою (моніторингові звіти, робочі зустрічі з 

представниками програми); 
 залучено 1 400,0 тис. грн. (кошти компанії ДТЕК) на реконструкцію приміщення по 

вулиці Січових Стрільців 15, ЦНАП; 

 
 підписано меморандум про співпрацю з компанією FDІ  — продуктова IT компанія, що  

впроваджує електронне управління процесами й даними для громад міста щодо обліку 
комунального майна, транспорту, медицини, громадської активності, різноманітних реєстрів.  
Проведено SMART-аудит, розроблено концепцію розвитку  е-урядування; 

 у 2019 році Бурштинська міська рада стала учасником проекту від ПРООН  «HOUSES» 
в рамках якого проведено інформаційний захід для мешканців міста: «Отримання 
фінансування для ОСББ  від  Державного Фонду Енергоефективності»;   

 успішно відібрана заявка  та  підписано меморандум про співпрацю з Агенцією  
інноваційного, сталого розвитку та ресурсоефективності  для проекту  “Створення та 
впровадження веб-сервісу електронні консультації з 
громадськістю»; 

 успішно відібрана заявка в рамках проекту «Зміцнюємо 
громади, об'єднуючи Україну», за підтримки Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID). Підписано меморандум про 
співпрацю з Молодою Просвітою Прикарпаття. В рамках 
даного проекту відвідано три тренінги, проведено 2 заходи 
(«Вечір родинних історій», «Сила традицій»), отримано 10 
мягких пуфів, дошку фліп-чарт та принтер для громадського 
простору в БК ім..Т.Шевченка; 
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 спільно з виконавчим директором  регіонального відділення Асоціації міст України 

здійснено пошук  потенційного міста-партнера  в Польщі. Серед опрацьованих варіантів  
налагоджено зв'язок з  гміною  Барцін.  

У листопаді 2019 року делегація Бурштинської міської ради  здійснила ознайомчий візит до 
гміни Барцін (Miasto i Gmina Barcin).  В рамках дводенного перебування було обговорено 
напрями майбутньої співпраці , делегація мала можливість ознайомитись з найважливішими 
інфраструктурними об’єктами міста, відвідати одне з найбільших підприємств в м.Барцін – 

Lafarge Polska, яке є лідером у сфері будівельних матеріалів, 
тут виготовляється цемент, вапно, вапняковий порошок та 
асфальтові суміші. На підприємстві працює близько 200 
людей, основні виробничі процеси автоматизовані. 

 

 

Форум органів місцевого самоврядування ”Сила громади – в єдності” 

12 червня Івано-Франківське регіональне відділення Асоціації міст України спільно з 
Бурштинською міською радою провела у Бурштині ІІІ щорічний форум представників органів 
місцевого самоврядування Прикарпаття “Сила громад – в єдності”. Загалом, участь у форумі 
взяли близько 100 учасників. Метою проведення форуму були дискусійні панелі, під час яких 
обговорили співпрацю між громадами-партнерами, основні проблеми місцевого розвитку. 
Учасники поділилися своїми кращими практиками вирішення типових проблем, наголосили, 
що велике значення для розвитку громад є участь у грантових конкурсах, як міжнародних, 
так і всеукраїнських, залучення мешканців до прийняття управлінських рішень. Зокрема, 
міста презентували цікаві проекти, які їм уже вдалося реалізувати. 
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9. Реалізація проектів Програми соціального партнерства компанії 

ДТЕК з м. Бурштин  

9.1. Перелік проектів, реалізованих у 2019 році 

В 2019 за фінансової підтримки компанії ДТЕК в місті було реалізовано наступні проекти: 
 

№ п/п Назва заходу  Сума,грн. 
 

1. «Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під ЦНАП в 
м.Бурштин»  

1387475,44 

2. Підсвічування міської ради і пам'ятника Шевченка в м. 
Бурштин»  

40 000,0  

3. «Світлий Бурштин. Освітлення по вул. Шухевича між 
будинками 10-12 та 14-16 в м.Бурштин та пам’ятників  

21960,0  

4. «Реконструкція   площі   Героїв  УПА   у   м.   Бурштин   в   
рамках   великого   гранту  Конкурсу «Громада своїми 
руками»: Встановлення  вуличних  меблів  та  
антипаркувальних  елементів  на площі  Героїв УПА»  

349 000,0  

5. «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Січових 
Стрільців в м.Бурштин»  

195 222,0  

6. «Будівництво основи майданчика зі штучним покриттям для гри у футбол на території  
школи №2 в м.Бурштин»   

899 751,60  

7. Підключенню до електропостачання «Будівництво основи  
майданчиказі штучним покриттям для гри у футбол на  
території школи №2 

105053,90  

8. Проекти Конкурсу  міні грантів «Громада своїми руками» 719953,0  

9. Заходи до Дня міста  250 000,0 

 РАЗОМ:  3 968 415,94 
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9.2. Конкурс міні-проєктів «Громада своїми руками» 

Конкурс міні-грантів «Громада своїми руками» щороку 
проходить у місті Бурштин за фінансової підтримки 
компанії ДТЕК. Метою конкурсу є активізація громади 
шляхом залучення та об’єднання жителів для 
вирішення локальних проблем у сфері благоустрою, 
освіти, науки, спорту та ін. 

В рамках щорічного конкурсу підтримки громадських 
ініціатив «Громада своїми руками в 2019 р.» 
підтримано 13 мікро-проектів мешканців міста на суму 
650 000,0 грн. та Великий грант «Облаштування 
відпочинкової території на березі на березі 
Бурштинського водосховища» на суму 400 000,0 грн. 

Весною 2020 р. буду встановлені 5 тіньових навісів, 10 лежаків та 2 роздягальні, а також 3 
спеціалізовані місця для збору сміття. 

 

Перелік рейтингових проектів-переможців за оцінкою для реалізації у 2019 році. 

№ Назва 
Запит. 
сума Бали 

1 Інклюзія. Як зробити школу доступною для всіх та доступ до Smart освіти 60 000 74 

2. Економимо раціонально 33 000  73 

3 Бібліотечний простір: створення сучасного простору 70 000 66 

4 Енергоефективні будинки (вул. Шухевича 14-16) 54 500  65 

5 Тепло наших сердець 70 000 64 

6 Здорова молодь  - здорове майбутнє 50 000 64 

7 Золоті сурми міста 65 000 63 

8 Дім милосердя 55 000 62 

9 У бандурі дзвінкострунній душа народу 20 000 60 

10 Енергоефективний дім- економний дім 60 000 60 

11 Облаштування онлайн лекторію 50 000 59 

12 Здорове середовище для молоді 54 000  58 

13 Виробничі столи для харчоблоку 8 500  

* РАЗОМ: 650 000 * 

 

Також, компанія ДТЕК надала фінансову підтримку для проведення різноманітних місцевих 
свят та спортивних заходів (Великодні фестини, Святкування дня міста, Розколяда, Бур100, 
Бурштинська 10, Енергопаспорт будівлі БМР, подарунки до дня Св. Миколая, освітні заходи 
та інші ініціативи) – 230 000,0 грн. В цілому, сума співфінансування проектів соціально-
економічного розвитку становила 4  060  000,0 грн.  
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10. Земельно-екологічна сфера 

10.1. Загальна інформація про роботу земельно-екологічного відділу 

У 2019 році: 

№ п/п Інформація Кількість 

1. Отримано заяв 367 

2. Дано відповідей на заяви 360 

3. Проведено виїзні комісії 6 

4. Розроблено проектів рішення міської ради 229 

5. Видано рішень  215 

6. Видано довідок громадянам 328 

7. Оформлено договорів оренди земельних ділянок 16 

8. Проведено засідань конкурсних комісій 4 

9. Складено Актів обстеження зелених насаджень 10 

10. Складено Актів  обстеження земельних ділянок  
згідно поданих заяв-скарг 

7 

11. Проведено засідань комісії земельної та з питань екології 13 

 

10.2. Земельні питання 

У 2019 році: 

Проведено інвентаризацію земель міста Бурштина та села Вигівка 

Підготовлено/проведено земельних торгів (аукціонів):  2   на суму  65 901 грн 

Продано земельних ділянок під об’єктами нерухомості: 3    на суму  26 699 грн 

Від продажу земельних ділянок до бюджету поступило:   на суму  92 601 грн 

 

10.3. Впровадження природоохоронних заходів 

Виконувались за кошти екологічного податку, субвенцій Бовшівської сільської ради та 

обласного фонду охорони навколишнього природного середовища 

Поступило у 2019 році: 

- екологічний податок - 84 400 грн 

- екологічна субвенція - 6 355 000 грн 

- обласний фонд - 1 300 000 грн 

Виконано робіт по програмі природоохоронних заходів на суму - 8 864 712 
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Зокрема, виконано такі важливі для міста роботи: 

- збудовано каналізаційну мережу в індивідуальному секторі забудови – по  вулицях Лісна, 
Квіткова, Незалежності 

- збудовано І-шу чергу каналізаційної мережі – по вулицях Герцена, Коротка 

- відновлено напірний каналізаційний колектор від каналізаційної насосної №5 до вулиці 
О.Басараб 

- замінено обладнання на каналізаційних насосних станціях – № 2, 3, 4, 5 

- замінено каналізаційні вводи до багатоквартирних будинків – по вулицях Стуса, Коновальця, 
Бандери,  Д.Галицького, Стефаника 

- придбано подрібнювач гілок 

- надано субвенцію ДСНС для придбання обладнання для ліквідації пожеж та їх наслідків 

11. Архітектура та містобудування 
 

Сектором містобудування та архітектури надається 8 адміністративних послуг.  За 2019 рік 
було надано такі адміністративні послуги: 

1. Будівельні паспорти забудови земельної ділянки – 9;  

2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – 4; 

3.Видано паспортів прив’язки ТС- 3; 

 Видано висновки про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок   в м. Бурштин та с. Вигівка –  21; 

 Довідки - 50; 
 Присвоєно поштову  адресу об’єктам нерухомого майна в м. Бурштин та с.Вигівка- 46; 

У 2019 році проведено громадські слухання: 

- щодо розроблення Детального плану території  зміни функціонального використання 
власної земельної ділянки для будівництва і обслуговування індивідуального житлового 
будинку, господарських будівель та споруд  площею 0,080 га по вул. Гагаріна, б/н  в м. 
Бурштин (гр. Мачинського В.І); 

- щодо можливості будівництва храму «Покрови Пресвятої Богородиці» Київському 
Патріархату Української  Православної Церкви »в провулку вулиць Лісна-Квіткова в м. 
Бурштин; 

- щодо розроблення Детального плану території окремої земельної ділянки   площею 0,0147 
га для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі(тимчасові споруди) на вул. С. 
Бандери, б/н  в м. Бурштин; 

- щодо розроблення Детального плану території окремої земельної ділянки   площею 0,0278 
га для будівництва  та обслуговування будівель торгівлі(тимчасові споруди) на вул. 
Будівельників, б/н  в м. Бурштин; 
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- щодо розроблення містобудівної документації « Оновлення генерального плану та Плану 
зонування території ( у складі генерального плану) села Вигівка Бурштинської міської ради »; 

- щодо розроблення Детального плану території  для будівництва багатоквартирного 
житлового  будинку на земельній ділянці площею 3282,00 кв.м по  вул. Шухевича, б/н  в м. 
Бурштин; 

- щодо розроблення Детального плану території   земельної ділянки і площею 0,0414га по  
вул. С.Бандери,88-А  в м. Бурштин; 

- щодо розроблення містобудівної документації «Оновлення генерального плану та Плану 
зонування території ( у складі генерального плану) села Вигівка Бурштинської міської ради », 
звіту з СЕО (стратегічно – екологічної оцінки) даного проекту; 

Сектором містобудування та архітектури  підготовлено 54 проєкти рішення виконавчого 
комітету міської ради та 8 проєктів рішень міської ради.  

Сектором містобудування та архітектури  підготовлено та затверджено  містобудівну 
документацію у 2019 році:  

- Детальний план території  зміни функціонального використання власної земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування індивідуального житлового будинку, господарських 
будівель та споруд  площею 0,080 га по вул. Гагаріна, б/н  в м. Бурштин( гр. Мачинського В.І); 

- Детальний план території  для будівництва багатоквартирного житлового  будинку на 
земельній ділянці площею 3282,00 кв. м по  вул. Шухевича, б/н  в м. Бурштин; 

З 12 жовтня 2018 року вступив у дію  Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», яким 
передбачено  процедуру здійснення стратегічної екологічної оцінки. Сектором 
містобудування та архітектури  проводиться процедура СЕО, щодо розроблення 
містобудівної документації. 

Кабінетом Міністрів України 27.03.2019року схвалено Постанову «Деякі питання дерегуляції 
господарської діяльності», якою, зокрема, затвердив Порядок реалізації експериментального 
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна» відповідно 
до цього Порядку  рішення про присвоєння  або  зміну адреси об’єкта будівництва ,об’єкта 
нерухомого майна приймає    уповноважений орган містобудування та архітектури, тобто 
сектор містобудування та архітектури  Бурштинської міської ради  з 01.07.2019року.  В 2019 
році сектором  містобудування та архітектури було  підготовлено та висвітлено на офіційному 
веб-сайті Бурштинської міської ради 19 наказів, щодо присвоєння адрес об’єктам 
будівництва та об’єктам нерухомого майна  жителям  м. Бурштин та с. Вигівка. 

 Сектором  містобудування та архітектури міської ради продовжується робота з ведення бази 
даних містобудівного кадастру: 

- картографо-геодезичних матеріалів М1:500 та М1:2000 в електронному вигляді; 

- розміщення ТС на території міста; 

- наданих будівельних паспортів забудови земельної ділянки; 

- наданих містобудівних умов та обмежень; 

Протягом 2019 року спеціалістом  та завідувачем сектору  містобудування та архітектури 
прийнято участь: 
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 у виїзних комісіях по розгляду звернень та скарг громадян; 
 у розгляді містобудівної документації та інших матеріалів для попереднього 

погодження розміщення об’єктів  житлового призначення в населеному  пункті; 
 у роботі з проектними інститутами, організаціями, фізичними особами-підприємцями 

по питаннях розміщення об’єктів архітектури та попереднє погодження проектних 
пропозицій; 

 у роз’яснювальні роботі з забудовниками, щодо необхідності здачі в експлуатацію 
закінчених будівництвом житлових будинків; 

 у роз’яснювальній  роботі з забудовниками, щодо необхідності та порядку зміни 
цільового призначення земельної ділянки (при потребі); 

 участь  2 засіданнях архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та 
архітектури м. Івано-Франківськ;  

У секторі ведуться облікові журнали виданих будівельних паспортів, містобудівних умов та 
обмежень земельних ділянок, паспортів прив’язок тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності, проведено інвентаризацію наявних генеральних планів.   
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12. Центр надання адміністративних послуг 
 

Основними завданнями Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради 
є реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, координація 
діяльності ЦНАП, керівництво та відповідальність за організацію діяльності Центру, 
здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру, 
забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії 
із суб’єктами надання адміністративних послуг, організація надання адміністративних послуг 
у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань Центру суб’єктами звернень, 
координація діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що надають 
адміністративні послуги, організація і координація взаємодії та документообігу між 
суб’єктами надання адміністративних послуг, які беруть участь у роботі Центру. 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради – постійно діючий 
робочий орган Бурштинської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через 
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг, а 
також через представників суб’єктів надання адміністративних послуг відповідно до 
узгоджених рішень.  

У ЦНАП суб’єкти звернень мають можливість отримати 146 адміністративних послуг та 12 
послуг пенсійного фонду України. 

Протягом  2019 року до ЦНАП Бурштинської міської ради звернулось 2270 суб’єктів 
звернень, а саме: 

 Сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання 
фізичних осіб – 982,  

 Державної міграційної служби - 239,  
 Містобудування і архітектури - 65, 
 Держгеокадастру – 360,  
 Головного територіального управління юстиції – 5, 
 Земельно-екологічного відділу – 341, 
 Соціального захисту населення – 274, 
 Держпродспоживслужби - 4.  

Надано понад 6000 консультацій, в тому числі в телефонному режимі. 

Також адміністратори склали 77 постанов у вигляді попередження.  

Завдячуючи злагодженій роботі адміністраторів ЦНАП та суб’єктів надання адміністративних 
послуг надходження до бюджету Бурштинської міської ради від надання послуг становило 
близько 43 000 грн. 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради постійно удосконалює 
свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів у 
Центрі та високу якість обслуговування.  

Важливі досягнення Центру надання адміністративних послуг у 2019 році:  

- ЦНАП переїхав у нове, відремонтоване приміщення за адресою: вул. Січових Стрільців, 15, 
де забезпечено більш комфортні умови для відвідувачів, а саме:  облаштована туалетна 
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кімната для осіб з інвалідністю, вільна Wi-Fi зона, простора зона очікування та 
інформування; 

- суб’єкти звернення мають змогу оплатити за платні адміністративні послуги 
безпосередньо у ЦНАП за допомогою РОS – терміналів; 

- спільними зусиллями виконані основні роботи з підготовки та організації надання послуг з 
оформлення та видачі паспорта громадянина України у формі картки та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон; 

- у 2019 році Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської увійшов до 
Всеукраїнської асоціації центрів надання адміністративних послуг. Дана подія дуже 
важлива для подальшого розвитку і вдосконалення надання адміністративних послуг в м. 
Бурштин. Був підписаний меморандум про включення, співпрацю та партнерство. 

В межах функцій, покладених на ЦНАП, планується продовжувати роботу в напрямі 
розширення спектру послуг, що надаються через Центр, а також щодо поліпшення якості їх 
надання.  

 Серед першочергових завдань роботи Центру у 2020 році є:  

 впровадження електронної системи документообігу; 
 впровадження системи електронної черги; 
 підписання угоди про співпрацю з ДРАЦС, для забезпечення комплексного надання 

послуг; 
 залучення якомога більше суб’єктів надання адміністративних послуг до співпраці із 

ЦНАП, для задоволення потреб жителів м. Бурштин та с. Вигівка.  

В цілому, Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради і надалі 
працюватиме над розширенням переліку своїх послуг, підвищенням якості обслуговування 
та використанням у своїй роботі сучасних інформаційних технологій, а також забезпеченням 
сприятливих умов розвитку  і спрощенням процедур надання адміністративних послуг. 

Інформація про адміністративні послуги розміщена у відповідному розділі на офіційному 
сайті Бурштинської міської ради. 

  

Реконструкція оновленого приміщення ЦНАП по вул. Січових Стрільців, 15 

  

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/administratyvni-poslugy/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/administratyvni-poslugy/
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13. Реєстрація актів цивільного стану громадян  

Виконавчим комітетом Бурштинської міської ради у 2019 році складено 336 актів цивільного 
стану громадян. З них зареєстровано 

- 111 народжень;  62 шлюби; 163 смерті 

До виконавчого комітету Бурштинської міської ради із 
заявою про реєстрацію народження дитини звернулось 
109 осіб. Двоє з них на реєстрацію народження двійні: 
родина Шкарпович (дві дівчинки) та родина Ябковські (два 
хлопчики). 

У переддень відзначення 475 річчя м.Бурштин виконавчим 
комітетом Бурштинської міської ради видано 90- те 
свідоцтво про народження дитини. 

Серед зареєстрованих дітей переважає народження 
дівчат - 59 осіб, хлопців – 52 особи. 

 

Як називали бурштинці дітей у 2019 році: 

Лідером серед дівочих імен є ВЕРОНІКА  - 5.  

Впевнено займає друге місце в рейтингу СОФІЯ - 4.  

Третє місце посідають такі імена як ДАРИНА -3 , АНГЕЛІНА - 3, КАТЕРИНА - 3, ЗЛАТА - 3, 
МАРТА – 3. 

Зареєстровані ЄВА - 2, АНАСТАСІЯ – 2, ХРИСТИНА - 2, АННА – 2, ЕВЕЛІНА – 2, ДІАНА  - 2, 
ЯРЕМІЯ- 2.  

Уперше зареєстроване ім’я АЛІСІЯ, ЕМІЛІ, ЕЛЛІНА.  

Також батьки присвоювали донечкам такі імена як ОЛЬГА, СНІЖАНА, МАРІЯ, МАР’ЯНА, ЮЛІЯ, 
БОГДАНА, НЕЛЯ, ЕММА, ЕМІЛІЯ, ЯНА,СОЛОМІЯ, МІЛЕНА, ДОМІНІКА,КАМІЛА, ІВАННА, 
МАРИНА,ВІКТОРІЯ, ЕРІКА. 

Щодо чоловічих імен, то перше місце обіймає ОЛЕКСАНДР – 4. 

Другими, більш поширеними є ДАНИЛО - 3, ВЛАДИСЛАВ - 3, АРТЕМ - 3.  

Третю сходинку впевнено тримають АНДРІЙ - 2, АРТУР - 2 , МАРК - 2, ТИМУР - 2, МАТВІЙ - 2, 
ПЕТРО - 2, МАКСИМ - 2, РОМАН - 2, ДЕНИС - 2 .  

Також батьки повертаються до звичних  імен: МИКОЛА, ВАСИЛЬ, ДМИТРО, СТАНІСЛАВ, 
СВЯТОСЛАВ,МАРКО,ЛУК’ЯН, БОГДАН,РОСТИСЛАВ, ОЛЕКСІЙ,МАКАР, ВОЛОДИМИР, КИРИЛ.  

Цікавим є те, що батьки  в 2019 році присвоювали такі незвичні імена як ІЛАРІОН, ЙОРДАН, 
ДАНИЇЛ, ТАДЕЙ, ІЛЛЯ, ДАВИД. Ці імена носили митрополити, пророки та визначні постаті.  

Найпалкіші шанувальники турецьких серіалів вирішили назвати сина КЕМРАН. 
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6 народжень зареєстровано матерями відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 
Кодексу України, що вказує на тенденцію зменшення в порівнянні з попередніми роками. 
Троє батьків виявили бажання визнати своє батьківство (ця цифра незмінна з 2017 року) 

У 2019 році жоден з батьків не порушив  статтю 144 Сімейного кодексу України та реєстрація 
дітей була проведена не пізніше одного місяця з дня народження дитини. 

Серед смертей:  віком до 3 років – 1; до 65 років -35 осіб, решта  віком до 98 років. 

У 2019 році планували  створити нову українську сім’ю 68 пар, з них 62 шлюби укладено 5 пар 
не з’явилось, 1 пара уклала шлюб ще у 2018 році у зв’язку із скороченням терміну. 

Так, в Бурштинській міській раді Івано-Франківської області дві пари закоханих сердець - 
Микола і Надія та Сергій і Вікторія - поєднали свої долі 14.02.2019, долучившись до 
всеукраїнської акції «Кохання поза часом», яке започаткувало Міністерство юстиції України. 

 

 

У 2019 році виконком Бурштинської міської ради звернувся до Міністерства юстиції України з 
проханням внести зміни у додаток до Наказу Мін’юсту від 29.08.2018 № 2825/5 «Про  
затвердження змін до деяких нормативно-правових актів у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану» та визначити  місто Бурштин Івано-Франківської області , як 
адміністративно-територіальну  одиницю, в якій здійснюється надання адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через  відділ «Центри надання 
адміністративних послуг» Бурштинської міської ради, який утворений згідно з Законом 
України «Про адміністративні послуги». Міністерством юстиції України звернення було 
опрацьовано та з ІІ кварталу  2020 року послуги ДРАЦС надаватимуться через ЦНАП. 
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14. Робота відділу державної реєстрації 

Інформація за реєстраційними діями та веденням реєстраційних справ у 2019 році 

Здійснення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень - ДРРП НМ: 

- державна реєстрація права власності, права оренди, постійного користування  -  677; 

- передано документів р/справи за місцезнаходженням  -  416; 

- прийнято документів р/справ (ведення архіву)  -  408. 

Здійснення реєстраційних дій в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців - ЄДР: 

- державна реєстрація юридичних осіб: 

 новоутворення, внесення змін  -  126; 
 припинення  -  4. 

- державна реєстрація фізичних осіб-підприємців: 

 реєстрація ФОП  -  148; 
 внесення змін  -  45; 
 припинення  -  97. 

- передано документів р/справи за місцезнаходженням  -  124; 

- прийнято документів р/справ (ведення архіву)  - 65. 

Проведення зазначеної вище державної реєстрації прав здійснюється в результаті 
справляння адміністративного збору в дохід місцевого бюджету.  

За період 2019 року, станом на 31 грудня, відділом з двох зазначених Реєстрів справлено 
адміністративного збору до міського бюджету в сумі 186 140 грн. (сто вісімдесят шість 
тисяч, сто сорок гривень). 

Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та з  Державного реєстру речових прав на нерухоме майно: 

- Інформаційні довідки з ДРРП НМ – 43; 

- Витяги з ЄДР (за запитами фізичних та юридичних осіб) – 22. 

 Надання відомостей (інформації) із зазначених Реєстрів здійснюється в результаті 
справляння адміністративного збору в дохід державного бюджету. 
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15. Робота відділу державного реєстру 
 

Протягом 2019 року організаційно-правова робота відділу була спрямована на виконання 
покладених на нього завдань: 

 забезпечення проведення виборів Президента України та позачергових виборів 
народних депутатів України (співпраця з територіальними і дільничними виборчими 
комісіями, друк запрошень виборцям, друк попередніх та уточнених списків для 
голосування, 

 видано посвідчень на тимчасову зміну місця голосування 277 виборцям,  
 опрацьовано 10 - повідомлень дільничних виборчих комісій до відділу); 
 опрацьовано 37 звернень (запитів) виборців до відділу, через “Особистий кабінет 

виборця” (на сайті ЦВК) до відділу ведення звернулося — 450 виборців (77 виборців 
були опрацьовані через суб’єктів подання); 

 опрацьований “Аналіз розбіжностей даних” - 10, 

За 2019 рік відділом було опрацьовано 290 відомості (документи) періодичного поновлення 
щодо ведення Державного реєстру виборців. Всього опрацьовано 1375  записів в АІТС ДРВ. 

Керівником відділу видано 846 наказів , з питань внесення змін до персональних даних 
виборців, внесення запису, знищення запису в Реєстрі та внесення змін до місця народження 
виборця. 

Всього внесено до реєстру по м. Бурштину, станом на 03.01.2020 р.:  

 виборців з виборчою адресою — 11477,  
 без виборчої адреси - 389,  
 неспроможних самостійно пересуватися — 26, 
 недієздатних — 2,  
 померлих — 789,  
 вулиць — 52,  
 будинків — 1417.  

Відділ був укомплектований новою оргтехнікою, яка облікована за ЦВК, облаштовані 
автоматизовані робочі місця, встановлено нове програмне забезпечення. Відділ 
переведений на електронний документообіг. 

За результатами роботи відділ займав перші- треті місця у регіоні протягом 2019 року. 
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16. Служба у справах дітей 

 З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо поліпшення становища 
дітей за 2019 рік  служба у справах дітей Бурштинської міської ради працювала над 
вирішенням таких проблем: 

- забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері захисту прав 
дітей; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування 
над дітьми, їх усиновлення; 

- реалізація на території міста державної політики з питань соціального захисту дітей,  
запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

- здійснення роботи щодо виявлення  та консультування потенційних усиновлювачів, 
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, сімей, які потрапили у складні життєві 
обставини; 

- здійснення перевірки умов проживання усиновлених дітей, дітей, які перебувають під 
опікою та  дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах; 

- здійснення роботи щодо попередження правопорушень та  злочинності серед 
неповнолітніх; 

- здійснення правового, соціально-психологічного консультування дітей та їх батьків; 

- здійснення підготовки індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка опинилася в 
складних життєвих обставинах, дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування; 

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

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” функціонує 
комісія з питань захисту прав дитини, на якій розглядаються питання щодо соціального 
захисту, забезпечення законних прав та інтересів дітей. 

Протягом 2019 року проведено 17 засідань комісії з питань захисту прав дитини, на яких 
розглянуто 70 питань:  

- затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у 
складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 
піклування - 9; 

- позбавлення батьківських прав – 5; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини – 2; 

- вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з 
батьків, хто проживає окремо від неї – 2; 
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- встановлення опіки, піклування, влаштування у прийомну сім’ю, дитячий будинок 
сімейного типу – 4; 

- утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, прийомних 
сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків – 1; 

- захисту житлових та майнових прав дітей – 17; 

- стану виконання батьками батьківських обов’язків – 14; 

- інші питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей – 16; 

та прийнято 70 рішень. 

З ініціативи cлужби прийнято 32 рішення виконкому. 

Згідно Міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, захисту їх 
житлових прав, попередження дитячої бездоглядності 
та безпритульності на 2016-2020 роки», яка була 
затверджена рішенням сесії Бурштинської міської ради 
від 24.12.2015р. прийнято розпорядження міського 
голови № 238 від 08.04.2019 р.  щодо виділення коштів 
забезпечено організацію підготовки і проведено 
святковий захід  до Великодня. Згідно фінансуванню 
вищезгаданої програми за розпорядженням міського 
голови вручено 22 дітям, що перебувають на обліках служби та їх опікунам великодні 
набори, в які входили продукти, що традиційно кладуться у Великодній кошик на суму  6 600 
грн. 

Відзначаючи Міжнародний день захисту дітей, завдяки проведенню традиційного конкурсу 
«Малюнок на асфальті» та нового майстер-класу по аеродизайну за участі дітей нашого міста  
було посилено увагу суспільства до проблем дітей, захисту їх законних інтересів, розвитку 
творчих здібностей дітей, заохочення  їх до творчої праці. Дані заходи були профінансовані 
згідно розпорядження міського голови № 335 від 21.05.2019 р. м. Бурштина на суму 3 890 
грн. для забезпечення роздатковими матеріалами та подарунками до святкування 1 червня. 
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Також відповідно до розпорядження міського голови 
№558 від 09.09.2019 року, з метою відзначення Дня міста 
було проведено конкурс «Веселі старти», в якому взяли 
участь  50 юних учасників. Всім учасникам було вручено 
заохочувальні призи та 18 переможців у різних категоріях 
нагороджено цінними подарунками. Також 
працівниками служби було створено та оформлено на 
території пл.. Героїв УПА фотозону для дітей міста. Дані 
заходи були профінансовані згідно вище згаданого 
розпорядження на суму 6 700 грн. 

З метою проведення міського заходу до Дня святого Миколая та вручення дітям-сиротам, 
дітям, позбавлених батьківського піклування та 
дітям, що перебувають в складних життєвих 
обставинах та проживають у прийомній сім'ї 
новорічних подарунків 17.12.2019 року служба у 
справах дітей Бурштинської міської ради 
організувала поїздку до «Хатинки святого Миколая» 
для дітей вище зазначених категорій. Даний захід 
був профінансований згідно розпорядження 
міського голови Бурштинської міської ради №761 
від 05.12.2019 року «Про виділення коштів для проведення міського заходу до Дня святого 
Миколая» на суму 8 160 грн.          

На фінансування Міської цільової «Програми соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження 
дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки» протягом 2019 року було 
використано 25 350 грн. 

З нагоди відзначення Всесвітнього дня дитини в приміщенні Служби у справах дітей 
Бурштинської міської ради, відбулася робоча зустріч працівників Служби у справах дітей, 
Бурштинського бюро правової допомоги та Відділу освіти, на якій обговорилися основні 
напрямки роз'яснювально-просвітницької роботи серед дітей, які навчаються на території 
міста Бурштин. Також було прийнято рішення провести відповідну роботу в навчальних 
закладах, де основним правилом було ознайомлення усіх дітей,  з їхніми правами, у тому 
числі дітей незахищених категорій, а саме: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, які є суб’єктами права на всі види правових 
послуг, визначених законодавством України. 

Також напередодні даного заходу, протягом тижня, за підтримки небайдужих громадян, в 
службі у справах дітей проходила благодійна акція, під час якої сім'ї, діти яких перебувають 
на обліках служби  мали змогу обрати одяг своїм дітям відповідно до віку та сезону.  

В рамках Всеукраїнської щорічної акції «16 днів проти насильства», за ініціативи служби у 
справах дітей Бурштинської міської ради, відбулось  засідання круглого столу на тему: 
«Насильство - сучасна проблема. Можливі шляхи вирішення та захист неповнолітніх при 
проявах булінгу». У даному заході взяли участь начальник Бурштинського бюро правової 
допомоги, працівник ювенальної превенції, начальник Галицького РС з питань пробації, 
соціальні педагоги і психологи навчальних закладів міста та працівники структурних 
підрозділів Бурштинської міської ради: служби у справах дітей, відділу у справах молоді та 
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спорту, працівники відділу соціального захисту населення, відділу освіти, на якому було 
прийнято рішення з інформаційно-роз'яснювальною кампанією відвідати навчальні заклади 
міста. 

З метою підвищення рівня поінформованості 
школярів працівники служби у справах дітей 
Бурштинської міської ради провели інформаційно-
роз'яснювальну роботу в гімназії і всіх школах міста 
та розповіли про види насильства, шляхи 
вирішення, також ознайомили з тезами із Закону 
України «Про запобігання та протидію домашньому 
насильству», протидія булінгу. 

 

Протягом 2019 року службою у справах дітей підготовлено 72 листи за підписом міського 
голови. 

Працівники служби для представництва інтересів дітей взяли участь у 54 судових засіданнях, 
зокрема у 42 засіданнях Галицького районного суду, 7 засіданнях Рогатинського районного 
суду, 2 засіданнях Калуського міськрайонного суду та 3 судових засіданнях Івано-
Франківського апеляційного суду. 

На території міста Бурштин  проживає – 3094 дитини. Станом на  26.12.2019 року в місті є 4 
дітей,  батьки яких перебувають в зоні операції об’єднаних сил та 2 дітей - батько яких  
загинув в зоні проведення антитерористичної операції. 

Станом на 26.12.2019 року на обліку перебуває 12 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування (3 дітей – сиріт,одна із них є інвалідом з дитинства і 9 дітей, 
позбавлених батьківського піклування). З них перебувають: 

- 10 під опікою, піклуванням родичів; 

- 1 дитина перебуває на тимчасовому влаштуванні в міжрегіональному центрі соціально-
психологічної реабілітації дітей в Івано-Франківській області (с. Мединя); 

- 1 дитина зарахована на повне державне забезпечення в навчальний заклад (Бурштинський 
ТЕК КНТЕУ) та, на жаль,   в даний момент перебуває в Івано-Франківській установі виконання 
покарань № 12, у звязку із застосуванням міри запобіжного заходу тримання під вартою. 

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також їхні опікуни та 
піклувальники пройшли безкоштовний медичний огляд в КО «Бурштинській центральній 
міській лікарні». 

Одним з пріоритетних напрямків роботи служби у справах дітей є   забезпечення розвитку 
сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
Опіка (піклування) встановлюється у визначений чинним законодавством термін з моменту 
надходження заяви з відповідним пакетом документів. При встановлені опіки перевага 
надається особам, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним. 
Обов’язковим є проведення роз’яснювальної роботи з майбутніми опікунами щодо  їх прав 
та обов’язків. 

За виконанням опікунами (піклувальниками) своїх обов’язків здійснюється постійний 
контроль, а саме: сім`ї відвідуються за місцем проживання, здійснюється контроль за 
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навчанням підопічних, станом їхнього здоров’я та вживаються заходи щодо захисту 
житлових та майнових прав неповнолітніх. 

Проводиться відповідна робота щодо отримання опікунами всіх  виплат, на які мають право 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які виховуються в їх сім’ях. Із 
законними представниками дітей постійно проводиться  роз’яснювальна робота щодо 
необхідності звернення до відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради 
з метою оформлення та поновлення державної соціальної допомоги . 

Службою у справах дітей  ведеться  облік та відповідна робота з дітьми, які виховуються в 
сім’ях, що опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на 26.12.2019 року на обліку 
перебуває 19 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та проживають у 
дванадцяти сім’ях. Протягом звітного періоду на даний облік було взято 12 дітей та 4 дітей 
зняті з обліку. 

Головними причинами сімейного неблагополуччя дітей, 
які перебувають на обліку в службі у справах дітей є: 
ведення батьками аморального способу життя, щоденні 
п’янки, неповні сім'ї, погані житлові умови, недостатнє 
матеріальне становище, невміння батьків знаходити 
адекватні прийоми і методи виховання, ухиляння батьків 
від виконання батьківських обов`язків по вихованню та 
утриманню неповнолітніх дітей. 

Службою у справах дітей  проводяться обстеження матеріально-побутових умов 
проживання та  бесіди з батьками неповнолітніх стосовно неналежного виховання дітей, 
створення відповідних санітарних умов проживання та здійснення нагляду за поведінкою та 
відвідуванням занять дітьми. Протягом 2019 року службою у справах дітей Бурштинської 
міської ради було організовано та проведено 6 профілактичних рейдів. В ході рейдів 
обстежено 15 сімей, в яких виховуються 23 дитини різного віку, що перебувають на обліку 
дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та потрапили в поле зору служби. 
Батькам надані необхідні консультації, проведені бесіди щодо ведення здорового способу 
життя, створення належних умов для виховання дитини, санітарного стану в будинку, 
виконання батьківських обов’язків та необхідності отримання дітьми освіти. 

Службою зроблено висновки, що постійні рейдові заходи дають позитивні результати. 
Батьки, знаючи, що перебувають під особливим контролем, відчуваючи, що долею їх дітей 
постійно цікавляться, стають більш дисциплінованими, намагаються налагодити побут і 
зробити все можливе, щоб діти жили в кращих умовах. В ході рейду було складені та 
підписані протоколи бесіди єдиного зразка. 

Служба й надалі проводитиме роботу в інтересах дітей, що проживають у сім'ях, які 
потребують контролю за станом виконання батьківських обов’язків.  

 Станом на 26.12.2019 р. дві  дитини знаходяться на обліку неповнолітніх, які перебувають на 
обліку правопорушників в Галицькому ВП ГУНП. Протягом 2019 року  1 дитина була 
поставлена на даний облік, якою було скоєно 1 злочин. 

Для попередження рецидивної злочинності  службою у справах дітей   проводяться  
профілактичні заходи, а саме: дані неповнолітні взяті на профілактичний облік, заведені 
особові справи та ведуться профілактичні бесіди. За 2019 рік службою організовано і 
проведено 6 профілактичних рейдів.    
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Постійно працівниками служби забезпечується своєчасне внесення даних про дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, і громадян України, які бажають взяти їх на виховання в сім’ю, до єдиної 
інформаційно-аналітичної системи «Діти» (ЄІАС «Діти»).  

Станом на 26.12.2019 року на обліку в центрі зайнятості  не перебуває жодного 
неповнолітнього, як такого, що шукає роботу і має статус безробітного. Працюючих 
неповнолітніх віком до 17 років включно в місті немає. 

 Протягом 2019 року службою отримано,  опрацьовано  та надано відповіді на 225 листів. 
Впродовж  2019 року видано 22 накази по службі.  У звітному періоді здійснювався прийом 
громадян з питань захисту законних прав та інтересів дітей: поступило 85 звернень 
громадян, з них 32 до комісії з питань захисту прав дитини. Всі звернення розглянуто у 
визначені терміни відповідно до чинного законодавства. 

17. Соціальний захист населення 

17.1. Сектор прийому громадян та сектор призначення соціальних допомог 

та субсидій 

За 12 місяців 2019р. у сектор прийому громадян ВСЗН Бурштинської міської ради звернулося 
960 осіб для отримання різних видів державних допомог. Звернулось за призначенням 
субсидій на протязі року 345 домогосподарств, одержують субсидію 930 домогосподарств. 

Видано 32 посвідчень особам, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до 
Законів України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та 
інвалідам». 

17.2. Сектор проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг   

 Профінансовано з початку року соціальних допомог, субсидій  20969,40 тис.грн. 
 Нараховано та профінансовано пільг з державного та місцевого бюджетів 25,8 тис. 

грн.  
 Нараховано та профінансовано з державного бюджету по програмі 2501200  

учасникам ЧАЕС  612,8 тис. грн. 
 Нараховано та профінансовано 729,3 тис. грн. виплат допомог з місцевого бюджету.  
 Нараховано та профінансовано 704,6 тис. грн.  виплата соціальних стипендій  
 Протягом звітного періоду видано  329  довідок  про перебування на обліку та про 

доходи зареєстрованих одержувачів соціальних  допомог та субсидій. 

17.3. Сектор бухгалтерської служби  

Станом на  01.01.2020 року сектором бухгалтерської служби всього профінансовано 27 
257,77  тис. грн. соціальних виплат населенню, а саме:  

 22 849,01 тис. грн. з державного та обласного бюджетів,  
 4 408,76 тис. грн. з місцевого бюджету.  

Також профінансовано виплати населенню  з місцевого бюджету на суму 764,98 грн. 
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Видатків на утримання відділу соціального захисту населення з загального фонду бюджету 
профінансовано на суму 3 643,78 тис. грн. з яких : 

 3 591,62 тис. грн. – видатки на оплату праці з відрахуваннями; 
 15,80 тис. грн. – видатки закупівлю канц. товарів та повернення підзвітних коштів ;   
 36,36 тис. грн. – оплата послуг (інтернет-зв’язку, Укртелекому, охорони, заправка 

картриджів, консультаційні послуги з програм електронної звітності) 

17.4. Сектор  з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, 

компенсації 

Станом на 06.02.2020 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків 
зареєстровано 4778  осіб,  які мають право на пільги.  

За рахунок місцевого бюджету надаються  пільги для: 

 інвалідів по зору 1, 2 груп  13 осіб;  
 учасникам АТО – 2 осіб; 
 реабілітованим - 12 осіб; 
 учасники бойових дій (добровольці) – 7 чол. 

Щорічно до 5 травня ветеранам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, 
які визначаються Кабінетом Міністрів України. 

У 2019році до Дня Перемоги 259 ветерани війни отримали щорічну одноразову  грошову 
допомогу в сумі  260926,00грн. 

Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалих  внаслідок ЧАЕС 
перебуває 17 осіб  1 категорії .  

Згідно розподілу обсягу асигнувань, передбачених у 2019 році для надання грошової 
допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування громадянам, які  
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи виділено 65689,70 грн., що дало 
можливість оздоровити 6 особам. 

На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебували 60 
осіб з них: 3 - інвалід війни; 14 - ветеранів війни; 35 – інвалідів  загального захворювання, 11 
– учасників бойових дій  АТО, 2- реабілітованих, оздоровлено – 20 осіб. 

Видано  43 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами у кількості 137 
одиниць на суму 460724,96 грн.  

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та іншими 
засобами реабілітації здійснюється згідно за договорами двосторонніми  чи тристоронніми в 
залежності від визначеного виробу. Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа 
або їх законні представники обирають підприємство і повідомляють відділ соціального 
захисту населення про вибір такого підприємства. 

17.5.  Сектор  з питань праці, контролю за правильністю  призначення пенсій, 
соціальних  допомог, субсидій та зв'язків з  громадськістю  

        За 2019 рік  проведено 5 засідань тимчасової робочої комісії з питань погашення 
заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших 
соціальних виплат. Забезпечено щотижневий та щомісячний моніторинг стану виплати 
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заробітної плати в місті. Відповідно до оперативних даних, станом на 01.01.2020 року в 
бюджетних установах міста прострочена заборгованість із виплати заробітної плати 
працівникам - відсутня. Станом на 01.01.2020 року згідно статистичних даних та щотижневих 
оперативних інформацій залишається прострочена заборгованість (жовтень та листопад 
2019) із виплати заробітної плати працівникам КП «Житловик» у місті Бурштин   у сумі 1678,2 
тис.грн.   

         За 2019 рік  відбулося 5 засідань міської робочої групи з питань легалізації виплати 
заробітної плати та зайнятості населення. 

17.6. Сектор організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування  

Станом на 01.01.2020 року 34 особи перебувають на надомному соціальному 
обслуговуванні, яке забезпечують 3 соціальних робітники, зокрема 9 осіб взято на облік за 
рік. 

Керуючись програмою підтримки пільгових категорій громадян було виплачено 11,600 тис. 
гривень для 58 осіб до Дня похилого віку та 11,800тис. гривень для 59 осіб до Великодніх 
свят .  

За рік сектором здійснювався облік та реєстрація внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 
окупованої території України та районів проведення АТО/OOC. Станом на 01.01.2020 року на 
території Бурштинської міської ради перебуває 20 сімей (27 осіб). Сім’ям внутрішньо 
переміщених осіб згідно чинного законодавства виплачуються всі види державних 
соціальних допомог, включаючи  щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на 
проживання та оплату житлово-комунальних послуг відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 01.10.2014 № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг”. 

Крім того, головний спеціаліст по експлуатації ІТ-системи забезпечує реалізацію 
консультативно-інформаційних послуг по запитам щодо АСОПД/КОМТЕХ і НАШ ДІМ, ЄДАРП 
та ЦБІ постійно вивчає та практично освоює інформаційну технологію, формує відповідні 
пропозиції щодо її вдосконалення, файли-запити в обслуговуючі організації для програми 
НАШ ДІМ, відомості  на виплату допомог та субсидій, регулярно проводить архівування баз 
даних, забезпечує функціонування в відділі антивірусного контролю. 

17.7. Інформація по роботі з учасниками АТО та ООС. 

     Станом на 31.12.2019 року  на обліку у відділі соціального захисту населення Бурштинської 
міської ради з питань надання допомоги учасникам АТО та ООС  перебуває – 98 осіб, з них 86 
осіб отримали статус учасника бойових дій, 7 визнані бійцями - добровольцями і мають 
посвідчення видані Івано-Франківською обласною радою яке дійсне на території Івано-
Франківської області, 5 осіб мають довідку про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захист незалежності, суверенітету 
та територіальної цілісності України.  

Бурштинською міською радою було прийнято «Програму соціальної підтримки сімей 
загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, військовослужбовців і працівників 
правоохоронних органів, учасників бойових дій, осіб які перебувають чи перебували у складі 
добровольчих формувань, що утворилися для захисту незалежності, суверенітету та 
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територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 
участь в Антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил в районах її проведення на 
2019-2020 роки». 

Особам, що прийняті на військову службу по контракту у Збройні Сили України – 11 осіб – 
виплачено 110 тис. грн. згідно програми з коштів місцевого бюджету. 

Надано матеріальну допомогу  демобілізованим – 2 особам. на суму 5 500тис. грн. 

Виділено матеріальну допомогу сім’ям загиблих учасників АТО (Савчак, Соківка, 
Білоголовські)  до роковин трагедії  5 ос. по 4 тис. грн. загальна  сума 20 тис. грн. 

Здійснено щомісячну виплату дітям до 18 років загиблого бійця-добровольця Савчака 
Вадима в розмірі прожиткового мінімуму, визначеного законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік. Станом на 31.12.2019 рік виплачено 45000,00 грн. 

    Надано пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг  КП «Житловик» у розмірі 75 
% від нарахованих платежів сім’ям учасників АТО в межах норм споживання, передбачених 
чинним законодавством (до отримання пільг з державного бюджету). 4 особам на суму 
11500,00 грн. 

Надано пільги з оплати вартості житлово-комунальних послуг у розмірі 75 % від нарахованих 
платежів учасникам бойових дій, які перебували у складі добровольчих формувань в районах 
проведення АТО, в межах норм споживання, передбачених чинним законодавством 5 ос. на 
суму 40 000,00 грн. 

Надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО до Дня захисника Вітчизни 14 
жовтня у розмірі 1000 грн. – 98 осіб на суму 98 тис. грн. 

Надання матеріальної допомоги постраждалим під час масових акцій протесту в період з 21 
листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року в розмірі    5 000 тис. грн. – 2 особи 10 тис. грн. 

 Загальна сума використаних коштів по програмі складає 340 000 грн. 

Протягом року відбулося відкриття двох меморіальних дошок  загиблим учасникам АТО: 8 
травня - Миколі Білоголовському на фасаді Бурштинської ЗОШ №2 та Роману Костіву на 
фасаді Бурштинської ЗОШ №3 

  

4 січня в місті Бурштин офіційно відкрили  кімнату воїнів АТО - на 2-му поверсі Комбінату 

спортивних споруд Бурштинської ТЕС. 
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18. Забезпечення роботи виконавчого органу Бурштинської міської 

ради. 

18.1. Впровадження нових форм онлайн-взаємодії влади з громадою, 

забезпечення принципів відкритості  та прозорість у роботі. 

Пріоритетним напрямком для виконавчого комітету та міської ради є забезпечення 
максимальної доступності, відкритості та прозорості в роботі. Реалізація інноваційних 
проектів, розробка та актуалізація регламентуючих документів, дієва співпраця з громадою, 
активне залучення до життя міста молоді, активних мешканців, громадських організацій дає 
відчутні результати.  

Організаційним відділом розроблено та затверджено програму «Відкрите місто – влада для 
людей», в рамках якої забезпечується відео трансляція сесій міської ради, розроблено у 2019 
році версію сайту для людей з проблемами зору, забезпечується висвітлення інформації про 
роботу ради у друкованих ЗМІ та телебаченні, забезпечується хостинг сайту. 

Всеукраїнська коаліція “Прозорі ради” у 2019 році презентували результати громадського 
контролю прозорості роботи Бурштинської міської ради. Серед 16-ти місцевих рад Івано-
Франківської, Полтавської, Рівненської та Чернігівської областей, Бурштинська міська рада 
посіла друге місце із показником 72,6 %. В свою чергу, якщо розподілити рейтинг на обласні 
та міські ради, то поміж міських рад Бурштинська займає перше місце. 

З метою сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, здійснення 
громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування територіальної 
громади міста, налагодження ефективної взаємодії міської ради та її органів з громадськістю 
та врахування громадської думки секретаріатом міської ради у 2019 році впроваджено новий 
інформаційний ресурс – портал е-консультацій, де представники структурних підрозділів 
Бурштинської міської ради, розміщують консультації щодо певних питань, а мешканці 
можуть голосувати за/проти та висловлювати свою думку в коментарях. Станом на 
31.12.2019 року було опубліковано 10 таких е-консультацій. 

З метою отримання зворотнього зв’язку від мешканців м. Бурштин та с. Вигівка у 2019 році 
організаційним відділом було проведено роботу щодо популяризації офіційної facebook 
сторінки Бурштинської міської ради. Зокрема, якщо на початок 2019 року у сторінки було 420 
підписників, то станом на 31.12.2019 року їх чисельність виросла до 1520. 

З вересня 2019 року впроваджено нові форми взаємодії міського голови з громадою. Однією 
з таких форм стала понеділкова рубрика «Щотижневий відеокоментар», в ході якого міський 
голова надає офіційну інформацію щодо певних подій, звітує про роботу за попередній 
тиждень та розповідає про плани на новий тиждень. У 2019 році проведено 14 щотижневих 
коментарів. Окрім цього, впроваджено щочетвергову рубрику «Запитай у міського голови», в 
коментарях до якої мешканці можуть залишати свої запитання, на які міський голова 
відповідає у відеокоментарях. 

Було продовжено практику спілкування з мешканцями онлайн. Кожен перший четвер місяця 
ввечері міський голова проводила онлайн-діалог з громадою. Проведено 10 таких діалогів. 

Ще одним напрямом роботи щодо забезпечення прозорості роботи стала у 2019 році 
практика оприлюднення відкритих наборів даних на Єдиному державному порталі відкритих 
даних data.gov.ua, в електронній системі публічних закупівель ProZorro, Єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів spending.gov.ua. Впровадження таких методів роботи 
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дозволяє зробити діяльність виконавчих органів більш публічною, і виконавчий комітет 
надає цьому напряму роботи велику увагу. Станом на 01.01.2020 року на порталі data.gov.ua 
структурними підрозділами Бурштинської міської ради оприлюднено 104 набори даних.  

Одним із найпоширеніших каналів комунікації влади з громадою залишається офіційний веб-
сайт, на якому з 2015 року публікуються розпорядження міського голови, регуляторні акти, 
проєкти рішень міської ради та виконкому, рішення міської ради та виконкому, поіменне 
голосування.   

У 2019 році впроваджено практику публікації усіх протоколів та висновків засідань 
депутатських комісій, а також створено нові розділи: «Громадська участь», «Адміністративні 
послуги» (розміщені інформаційні та технологічні картки на всі послуги ради, рахунки тощо), 
«Заклади міста», оновлено чергу на отримання земельної ділянки та квартирну чергу, 
підрозділи «Житлово-комунальні питання», «Питання архітектури та містобудування», 
«Земельно-екологічні питання», «Питання соціального захисту».  

Окрім цього, на сайті щоденно розміщуються анонси усіх запланованих заходів, важливі 
оголошення та актуальні новини. Зокрема, протягом 209 року було розміщено 1 123 
новинних повідомлення.  

 

 

18.2. Запити отримання публічної інформації 

Варто відзначити, що у зв’язку із впровадженням у 2019 році нових форм онлайн-взаємодії 
міської влади з громадою, суттєво зменшилася кількість запитів на публічну інформацію 

У 2019 році до загального відділу міської ради надійшло 904 – звернень громадян, що на 81 
звернень менше в порівнянні з 2018 роком, з них 30 усних; 83 звернень надійшло через 
органи влади вищого рівня, з них 77 з  Урядової   «гарячої лінії», 6 – з відділу звернень 
громадян Івано-Франківської ОДА. 28 – запитів на публічну інформацію.  
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Усі звернення, які надходили упродовж року, розглядались та вирішувались своєчасно та 
належним чином, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян». Аналіз 
питань, що порушувались громадянами у зверненнях, свідчить про те, що мешканців м. 
Бурштин та с. Вигівка найбільш актуальними залишається вирішення питання соціального 
захисту (399 звернення). Перед усім це питання щодо надання матеріальної допомоги, 
призначення та виплата соціальної допомоги, субсидії, складання актів обстеження 
матеріально-побутових умов проживання.  

Чимало звернень надійшло від жителів міста щодо вирішення питання комунального 
господарства (163 звернення). Найчастіше порушувались питання щодо ремонту будинків, 
покрівель; щодо благоустрою прибудинкових територій, щодо спів фінансування робіт із 
заміни вікон та дверей у під’їздах будинків.  

Серед основних питань, які порушували мешканці міста, були й питання будівництва та 
підприємництва (165 звернень). Це  надання дозволів на присвоєння поштових адрес; на 
складання та затвердження проектів реконструкції; на здійснення одноразової торгівлі; на 
виготовлення технічної документації та підключення газу до житлового будинку; на 
виготовлення детальних планів територій під індивідуальні житлові будинки та видачу 
довідок щодо впорядкування адресної частини житлового будинку. Важливими для 
мешканців міста залишаються також вирішення житлових питань. Переважна більшість таких 
звернень стосується забезпечення житлом, приватизації житлових приміщень та надання 
дозволів на видачу ордера на житлове приміщення.  

Громадяни  зверталися також з питаннями  транспорту та зв’язку, освіти, охорони здоров’я, 
діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення дотримання законності та 
охорони правопорядку, реалізації прав і свобод громадян та інше.  

Від депутатів міської ради у 2019 році надійшло 220 депутатських запитів. З них, 7 – під час 
сесій ради, на 3 надано відповідь, 4 депутатських запити знаходяться на контролі. 

 

18.3. Діловодство Бурштинської міської ради. 

Загалом протягом 2019 року одержано 3289 документів, що на  6 більше аналогічного 
періоду 2018 року. Відправлено 2817 документи у різні органи центральної влади, обласні 
управління, установи, організації, а за 2018 рік 2757, що на 64 листи більше;  

Міським головою видано – 815 розпоряджень з основної діяльності, в 2018 році видано 
626 розпоряджень;  

Відповідальними працівниками складено 319 актів обстежень матеріально-побутових умов 
проживання; видано  633 довідки  жителям міста Бурштин та села Вигівка.  

На контролі перебувало 879 листів та 83 звернення громадян, які надійшли з Урядової 
«гарячої лінії» та відділу роботи із зверненнями громадян Івано-Франківської ОДА; 
проведено 6 семінарів-нарад у керуючого справами виконкому міської ради з працівниками, 
відповідальними за ведення діловодства. 

Кожного кварталу  в обласну державну адміністрацію та обласну раду загальним відділом 
направляються звіти: 

 про систему організації та стан контролю у виконкомі  Бурштинської міської ради; 
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 аналіз виконавської дисципліни в роботі з документами органів влади вищого рівня 
по Бурштинській міській раді. 

 про інформаційні запити розглянуті виконавчим комітетом Бурштинської міської ради; 
 узагальнені дані  про звернення громадян, що надійшли до Бурштинської міської 

ради; 

Щопівріччя  направляються інформаційні дані про документообіг в апараті міської ради, 
узагальнені дані про звернення громадян та дані в  порівнянні з попереднім роком. 

Питання  про стан виконавської дисципліни в роботі з документами у структурних 
підрозділах  міської ради та про підсумки роботи із зверненнями громадян у виконавчому 
комітеті міської ради, заслуховувались на засіданнях виконкомів, стан роботи з документами 
розглядались на нараді у керуючої справами виконкому за участю начальників відділів, 
секторів, керівників установ та організацій. 

Згідно розпорядження міського голови від 21.01.2019 року № 13 «Про здійснення контролю 
за документами та зверненнями громадян у виконавчих органах міської ради» затверджено 
графік щомісячного проведення Дня контролю та перевірок додержання законодавства у 
структурних підрозділах міської ради. На виконання прийнятого розпорядження впродовж  
2019 року здійснювався попередній контроль шляхом нагадувань виконавцям про звернення 
та документи, терміни виконання яких настають у найближчий час. Кожного місяця 
загальний відділ доводив до відома міського голову про стан виконання документів та 
звернень громадян, які  надійшли   до виконавчого органу  міської ради.  На щомісячних 
апаратних нарадах при міському голові дана інформація доводилась до відома начальників 
відділів, секторів, керівників установ та організацій. 

Для удосконалення організації роботи зі службовими документами та зміцнення стану 
виконавської дисципліни, посилення персональної відповідальності за своєчасне і якісне 
виконання документів, загальним відділом міської ради систематично вживається ряд 
заходів:  

 щоденно працівниками загального відділу надаються консультації з питань 
діловодства та контролю; 

 щомісяця посадовим особам міської ради завчасно надаються попередження про 
строки виконання документів органів влади вищого рівня та власних документів та звернень 
громадян; переліки невиконаних контрольних документів для реагування та вжиття 
відповідних заходів; 

 щомісяця проводиться День контролю та аналіз стану виконавської дисципліни; 
 щомісяця інформується міського голову про стан виконання документів та звернень  

громадян; 
 щоденно проводиться моніторинг виконання контрольних документів; 
 проводяться   семінар-наради   з    питань   виконавської    дисципліни; 

У 2019 році з метою впровадження електронного документообігу подано заявку на 
встановлення системи електронної взаємодії між органами виконавчої влади. 

 

18.4. Робота архівного відділу 

У 2019 році архівним відділом було проведено наступні важливі заходи: 

 Затверджено Паспорт архівного відділу Бурштинської міської ради. 
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 Розроблено та затверджено зведену номенклатуру справ на 2020 рік рішенням  
виконавчого комітету № 219 від 26 грудня 2019 року. 

 Проведено експертизу цінності документів з поаркушним переглядом. 
 Опрацьовано справи з кадрових питань (особового складу) з поаркушним переглядом 

документів, нумеруванням і переномеруванням аркушів.     
 Опрацьовано справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, сформовані 

у діловодстві за 2016-2018 роки, з поаркушним переглядом документів, нумеруванням і 
перенумеруванням аркушів.     

 Опрацьовано справи тимчасового зберігання за 2016-2017 роки. 
 Проведено картонування справ постійного зберігання за 2016-2017 роки. 
 Сформовано в’язки справ, що не підлягають зберіганню. 
 Здійснювався моніторинг забезпечення збереженості документів, що зберігаються в 

архівному відділі. 
 Надано методичну і практичну допомогу працівникам структурних підрозділів у 

підготовці описів справ постійного, тривалого зберігання, з особового складу. 
 Прийнято від структурних підрозділів виконавчого органу міської ради  документів на 

зберігання в архів справ (15 актів про приймання-передавання, 289 справ). 
 Проведено 19 засідань  комісії із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням з оформленнями 
протоколів. 

 Проведено 1 засідання експертної комісії. 
 Видано 9 довідок про заробітну плату для обчислення пенсії.  
 Проведено контроль стану зберігання та правильності оформлення документів у 

структурних підрозділах  виконавчого органу міської ради. 
 Оформлено 17 протоколів засідань комісії із соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими похованням. 

В рамках міської Програми розвитку архівної справи на 2019-
2020 роки, у 2019 році придбано 28 картонних коробок для 
зберігання документів, а також придбано 
багатофункціональний пристрій (принтер, ксерокс, сканер) 
для виготовлення копій та витягів документів. 

Пріоритетними питаннями для відділу залишається: 
отримання додаткових приміщень для зберігання архівних 
документів тривалого терміну зберігання;  встановлення 
охоронно-пожежної сигналізації у приміщенні; поточний 
ремонт приміщення, оновлення електропроводки, 
встановлення додаткових металевих стелажів, оброблення 
дерев'яних конструкцій існуючого стелажного обладнання вогнезахисним розчином; 
придбання архівних коробок для зберігання документів постійного зберігання; обладнання 
архіву сучасною  копіювальною технікою. 

 

18.5. Організація кадрової роботи 

У 2019 році сектором кадрової роботи проводилась цілеспрямована робота щодо, 
забезпечення реалізації державної кадрової політики, у сфері служби в органах місцевого 
самоврядування та з питань нагородження. Кадрова робота в Бурштинській міській раді та її 
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виконавчих органах носить системний характер і спрямована на посилення кадрового 
потенціалу. 

 
Станом на 01 січня 2020 року загальна облікова чисельність працівників структурних 
підрозділів апарату міської ради та виконавчих органів міської ради (крім окремих 
юридичних осіб) становить 61 осіб, у тому числі : 49 (80%) – посадових осіб місцевого 
самоврядування; 6 (10%) – службовці; 3 (5%) – робітники, зайняті обслуговуванням органів 
місцевого самоврядування; 3 (5%) – осіб, прийнятих на роботу за строковим трудовим 
договором для виконання повноважень відсутніх посадових осіб.  
 
У 2019 році на службу в орган місцевого самоврядування всього прийнято 18  осіб, а саме: 
за результатами конкурсу –  3 особи; на умовах  трудового договору - 1 особа;  на умовах 
строкового трудового договору - 14  осіб. 
 
У 2019 році всього звільнено  20 осіб, а саме: за згодою  сторін - 3 осіб; у зв’язку з 
закінченням строку трудового договору - 14 осіб; за власним бажання – 1 особа; із 
досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування - 1 
особа;  із виведенням з структури посади -1 особа. 

 
Сектором кадрової роботи  протягом 2019 року підготовлено 829 розпоряджень міського 
голови, з них: 

 

розпоряджень міського голови про надання відпустки 372 

розпоряджень міського голови з особового складу 303 

розпоряджень міського голови про відрядження 125 

розпоряджень міського голови з основної діяльності  (про 
нагородження та виділення коштів) 

29 

рішень міської ради 4 

довідок 30 

 

Робота з кадрами та з питань нагородження 

Протягом 2019 року сектором кадрової роботи міської ради здійснювався контроль за 
наданням самостійними виконавчими органами міської ради статистичних звітів про 
кількісний склад та подання на преміювання та встановлення надбавки за високі досягнення 
у праці, щомісячно складався та надавався до бухгалтерської служби міської ради табель 
обліку робочого часу працівників апарату міської ради. 
 
Готувались кадрові документи щодо, переведення та звільнення з посад працівників 
структурних підрозділів міської ради. Так, у 2019 році: 

 призначено (переведено) 10 працівників (М.Кибза, І.Якимів, Л.Янків, Л.Петрів, 
І.Мельник, Л.Гой, М.Михайлишин, Н.Марчук, М.Казів, А.Дуда, Л.Петрів). 

 звільнено 8 працівників (Л.Янків, Л.Петрів, М.Кибза, І.Якимів, В.Данилюк, С.Сердюк, 
О.Дмитрів, М.Чопик). 

 
Протягом звітного періоду: 

 24 посадовим особам виконавчого органу міської ради присвоєно черговий ранг 
посадової особи місцевого самоврядування (І.Федунків, Л.Скибчук, М.Яцик, Л.Сьомі, 
Н.Марчук, А.Пергельський , М.Курляк, О.Бесага, Н.Тринчук, М.Шкарпович, І.Навроцький, 
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М.Чопик,С.Августин, Я.Штогрин, М.Копаниця, В.Джуган, М.Коцур, І.Бандура, Г.Джочка, 
Т.,Білоока, С.Козар, І.Матківська,Т.Дронь, І.Кунів);  

 10 посадовим особам виконавчих органів міської ради перераховано надбавку за 
вислугу років (Л.Драгун, М.Копаниця, Р.Русило, А.Пергельський, І.Томин, І.Фітак, О.Кукурудз, 
Л.Петрів, Г.Нагірна, І.Кунів). Присвоєння рангів посадової особи місцевого самоврядування та 
перерахування надбавки за вислугу років здійснювалось згідно з чинним законодавством 
України. 
 
Протягом 2019 року сектором кадрової роботи міської ради було підготовлено 320 бланків 
до нагород міськими відзнаками, а саме: 

 Подяка міського голови – 4; 

 Грамоти виконавчого комітету міської ради – 296; 

 Пам’ятний знак міського голови з нагоди Дня міста ––19; 

 Пам`ятний  знак «Почесний громадянин м.Бурштин» – 1; 

Робота щодо діяльності підприємств та закладів що перебувають у комунальній власності 
міста 

Протягом звітного періоду проводилась стала робота з керівниками підприємств та закладів, 
які перебувають у комунальній власності міста, за напрямом діяльності відділу, а саме: 
надавалися консультації щодо призначення, укладання та переукладання контрактів, 
строкових трудових договорів, продовження строку дії контрактів та строкових трудових 
договорів; здійснювався контроль за строками дії укладених контрактів та строкових 
трудових договорів. 

 
Загальна кількість комунальних підприємств та закладів, засновником яких є міська рада, 
становить – 4: 

 КП «Житловик»;  
 Центр первинної медико-санітарної допомоги »; 
 КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»;  
 КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 

За період 2019 року укладено 2 контракти  з керівниками комунальних підприємств  
та закладів: 

 
1. Королишин Тетяною Михайлівно, директором Бурштинсмької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 
2. Марчуком Віктором Івановичом, директором КП «Житловик»;  

 
Робота конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних 
посад 

Сектором кадрової роботи міської ради у 2019 році здійснювалось організаційне 
забезпечення 12 засідань конкурсної комісії для проведення відбору кандидатів на 
заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в апараті 
Бурштинської міської ради та її виконавчих органах. 
 
Кількість вакансій, на які було оголошено конкурс, у звітному періоді становила 4 посад. 
Кількість бажаючих, взяти участь в конкурсі становила 
11 особу (2,75 особи на одне вакантне місце), з них 10 кандидатів було  
не допущено до конкурсу у зв’язку з тим, що їх документи не відповідали встановленим 
вимогам, але після наполягання 7 кандидатів приймали участь  
у конкурсі, 3 кандидат відмовився від участі у конкурсі).  
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Із числа кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб  
місцевого самоврядування в апараті Бурштинської міської ради та її виконавчих органах 
конкурсною комісією було рекомендовано для призначення 4 особи (для зайняття посад 5 
категорії – 2 осіб, для зайняття посад 6 категорії – 2 осіб). 3 кандидатів рекомендовано для 
зарахування до кадрового резерву Бурштинської міської ради та її виконавчих органів. 

 
Підвищення кваліфікації 

Відповідно  до плану-графіка навчань на 2019 рік в обласному центрі перепідготовки  та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади ,органів місцевого 
самоврядування , державних підприємств, установ і організацій підвищили кваліфікацію 60 
посадових осіб виконавчих органів міської ради. 

Залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування 

З метою залучення молоді до служби в органах місцевого самоврядування, ураховуючи 
наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.1993 №93 «Про затвердження Положення 
про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» у виконавчих 
органах міської ради проходили практику 6 студенти навчальних закладів, а саме 2 
студенти в юридичному відділі і 4 студенти у відділі економіки і промисловості. 
 
 

18.6. Основні показники роботи  юридичного відділу міської ради  

Правове забезпечення роботи ради та виконкому, міського голови 

 самостійно підготовлено проектів рішень ради 9 із них програм 1; 
 погоджено проектів рішень ради 497; 
 вивчено та погоджено  932 висновки постійних комісій ради; 
 підготовлено та внесено 68 зауважень до висновків постійних комісій ради; 
 прийнято участь в 56 засіданнях постійних комісій ради; 
 прийнято участь в 12 засіданнях погоджувальної ради; 
 прийнято участь у роботі 22 сесій міської ради; 
 самостійно підготовлено 5 проектів рішень виконкому; 
 вивчено та погоджено  264  проектів рішень виконкому; 
 прийнято участь в 20 засіданнях виконкому міської ради; 
 погоджено 1615 розпоряджень міського голови; 
 прийнято участь у комісіях виконкому міської ради 264; 
 прийнято участь у 8 громадських слуханнях. 

Претензійно-позовна робота 

 підготовлено матеріали (відзиви та заперечення на позови) 48; 
 прийнято участь в 51 судових засіданнях по розгляду справ в загальних, 

адміністративних, господарських судах та їх апеляційних інстанціях; 
 підготовлено апеляційних скарг -  1; 
 відзив на касаційну скаргу - 1. 
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Договірна діяльність: 

 самостійно підготовлено 426 договорів (виконання підрядних робіт, поставки 
продукції та ін.). 

 опрацьовано та погоджено 612 договорів (виконання підрядних робіт, поставки 
продукції та ін.). 

 Розгляд документів, запитів на публічну інформацію, заяв та скарг громадян: 
 розглянуто та підготовлено інформації на 25 документи; 
 розглянуто та підготовлено відповідей на 3 звернення на гарячу лінію КМ України; 
 розглянуто та підготовлено відповідей на 3 заяв та звернень громадян; 
 листування з відділами ради – 5 листів; 
 погодження документів (відповідей, інформацій) підготовлених виконавчими 

органами ради; 
 відповіді на депутатські звернення – 1. 

Ведення квартирного обліку за місцем проживання громадян: 

 проведено уточнення облікових даних  квартирної черги,  осіб (сімей), які 
перебувають на квартирному обліку за місцем проживання у виконкомі міської ради; 

 з них подано на розгляд громадської житлової комісії 47 справ; 
 47 справ подано на розгляд виконкому, з них знято з обліку 40 сімей,  
 5 сімей зараховано на квартирний облік за місцем проживання (3 загальна черга, 1 

першочергова черга, 1 соціально квартирний облік); 
 проведено  перереєстрацію справи квартирного обліку, соціально квартирного обліку; 
 до архіву міської ради передано 34 справ квартирного обліку. 

 

26 вересня виконавчий комітет міської ради виділив квартиру №14 в багатоквартирному 
житловому будинку по вул. Січових Стрільців, 10 м. Бурштин загальною прощею 39,3 кв.м, 
житловою площею 23.9 кв.м. (двокімнатна квартира) сім’ї Береговської Надії Василівни, вдові 
покійного інваліда I групи, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка 
перебуває на обліку для позачергового покращення житлових умов з 30.05.2006р Це була 
квартира померлого бурштинця, у зв’язку з відсутністю у нього  спадкоємців дану квартиру 
рішенням Галицького районного суду Івано-Франківської області від 19 квітня 2019 року було 
передано як відумерлу спадщину у власність територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка 
в особі Івано-Франківської міської ради. 

Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню: 

 проведено прийом 172 громадян яким надана безоплатна первинна правова 
допомога; 

 організовано взаємодію із Бурштинським міським бюро з надання безоплатної 
правової допомоги громадянам; 

 надано 32 консультації у сфері запобігання корупції. 
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19. Стан цивільного захисту Бурштинської міської ради 

Надзвичайних ситуацій на території м. Бурштин та с. Вигівка протягом 2019 року не було. 
Однак мали місце події, які негативно вплинули на інфраструктуру міста (сильні пориви вітру 
протягом 10-11 березня). 

Протягом 2019 року сили та засоби ДПРП м. Бурштин мали 85 виїздів на виклики. На 
території м. Бурштин та с. Вигівка було 30 викликів, з них:  

 14 пожеж в приміщеннях (господарських спорудах) та подвір'ях 
 6 суха трава 
 8 смітники 
 2 пожежа в автомобілях 
 Хибне замінування школи № 3: 

 

 

Пожежі в будинках по вулиці Січових Стрільців,2  та  на вулиці В. Стефаника, 17 

 

Пожежі в будинку по вулиці Січових Стрільців,23 
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Міська комісія з питань ТЕБ та НС. Проведено 7 засідань, в ході яких розглядались основні 

питання: 

 затвердження Плану роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на 2019 рік; 

 про стан впровадження систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення 
населення у разі їх виникнення; 

 затвердження Переліку потенційно небезпечних об’єктів, об’єктів хімічної небезпеки та 
об’єктів, стосовно рівнів хімічної небезпеки; 

 про готовність стихійного місця літнього купання населення міста на Бурштинському 
водосховищі; 

 про стан протипожежного водопостачання міста; 
 про наслідки стихії (сильні пориви вітру), що мали місце в м. Бурштин протягом 10-11.03.2019 

року; 
 про організацію заходів боротьби з навмисним підпалюванням минулорічної рослинності і 

сміття на території Бурштинської міської ради; 
 про планування заходів щодо забезпечення протидії масовим пожежам зелених насаджень, 

трави та сільгоспугідь у літній період 2019 року, зокрема при збиранні нового врожаю та заготівлі 
грубих кормів; 

 про стан підготовки місць масового відпочинку на водних об’єктах до купального сезону. 
Причини виникнення надзвичайних подій на водних об’єктах у 2018 році, попередження загибелі 
людей та підвищення безпеки на воді; 

 про підсумки проходження опалювального періоду 2018-2019 років та завдання з підготовки 
до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років; 

 про стан санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у 2019 році; 
 про стан полігону твердих побутових відходів поблизу с. Німшин Галицького району та 

поводження з твердими побутовими відходами на території м. Бурштин та с. Вигівка; 
 про стан забезпечення населення якісною та безпечною для здоров’я людей питною водою; 
 про стан протипожежного водопостачання міста; 
 про реалізацію Календарного плану проведення додаткових заходів з посиленої імунізації 

проти кору населення області у липні-жовтні 2019 року; 
 про запобігання виникнення надзвичайної ситуації у зв’язку із можливим відключенням ТОВ 

«Прикарпатенерготрейд» електропостачання КОС в с. Німшин; 
 про стан підготовки Бурштинської міської ради, підприємств та організацій житлово-

комунальної сфери до дій в осінньо-зимовий період 2019-2020 років; 
 про стан накопичення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних 

ситуацій; 
 про стан здоров’я населення Бурштинської міської ради, що проживає в зоні імовірного 

техногенного забруднення; 
 затвердження Переліку потенційно небезпечних об’єктів на території Бурштинської міської 

ради; 
 про протипожежний стан в навчальних, медичних, комунальних закладах міста і закладах 

культури та шляхи його покращення; 
 про стан захисних споруд цивільного захисту; 
 про затвердження Плану роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 

Заходи з питань цивільного захисту, що проведено у 2019 році 

1. Проведено 24 спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного 
захисту, до яких долучилось 815 чоловік. 

2. У квітні 2019 року в навчальних закладах м. Бурштин організований Тиждень безпеки 
життєдіяльності. До заходів залучено представників Галицького РВ У ДСНС в області. 
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3. 14 березня 2019 року провідним інспектором сектору техногенної безпеки відділу 
запобігання надзвичайним ситуаціям Управління ДСНС України в Івано-Франківській області 
майором служби цивільного захисту Галянтим О. П. здійснено цільову перевірку готовності 
Бурштинської міської ради щодо виконання Плану заходів органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування щодо підготовки та пропуску можливого льодоходу, 
повені та паводків у 2019 році, затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 
28.02.2019 р. № 61. 

4. На виконання Плану основних заходів цивільного захисту області на 2019 рік, 
затвердженого розпорядженням облдержадміністрації від 07.02 2019 року № 42 в період з 
24 по 25 липня 2019 року проведено комплексну перевірку з питань цивільного захисту 
населення та запобігання надзвичайним ситуаціям, готовності органів управління та сил 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру на території 
Бурштинської міської ради. 

Система управління, оповіщення і зв'язку 

Відповідно до рішення міської ради від 25 вересня 2019 року № 02/79-19 «Про внесення змін 
до бюджету м. Бурштин на 2019 рік» виділено кошти в сумі 11590,00 грн на утримання та 
забезпечення в постійній готовності до використання за призначенням Бурштинської міської 
системи автоматизованої системи централізованого оповіщення. 

Захист населення 

На території Бурштинської міської ради розташоване одне протирадіаційне укриття 
розташоване в будівлі Державного пожежно-рятувального поста м. Бурштин на вул. 
Шухевича, 1. Місткість укриття складає 32 особи. Стан укриття: обмежено готове до 
використання.  

На випадок евакуації населення під час виникнення надзвичайних ситуацій може бути 
використано 58 од. найпростіших укриттів (підвальних та заглиблених приміщень). 

Радіаційно та хімічно небезпечні об’єкти на території міста відсутні. 

Зони можливого ураження внаслідок вибуху вибухонебезпечних предметів, що зберігаються 
на арсеналах, базах (складах) озброєння, ракет, боєприпасів і компонентів ракетного палива, 
інших вибухопожежонебезпечних об'єктах на території міста відсутні. 

Медичний захист населення. Перевірено справність автономного джерела живлення. 
Забезпечено запас пального. Створено семиденний запас медикаментів для забезпечення 
лікуванням у випадку виникнення надзвичайних ситуацій. Проведено навчання персоналу 
20.12.2019 р . з метою підготовки до надання медичної допомоги при виникненні 
надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. 

Сили цивільного захисту 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 28.05.2019 року 
№ 98 утворено територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня. 

24 вересня 2019 року проведено командно-штабне навчання органів управління, сил і 
засобів Бурштинської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної  системи 
цивільного захисту Івано-Франківської області на тему: «Виконання заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у екстремальних умовах осінньо-
зимового періоду 2019/2020 року».  
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Виконавчим комітетом відповідно до компетенції постійно здійснювався контроль за 
виконанням планових робіт з підготовки теплового господарства м. Бурштин до 
опалювального періоду 2019/20 року та з підготовки водопровідно-каналізаційного 
господарства.  

Міським головою відповідно до розпорядження № 417 від 26.06.2019 року затверджено 
План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-
енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с. Вигівка до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019/20 року 

Протипожежне забезпечення 

На території Бурштинської міської ради розташовані 2 (два) потенційно небезпечних об’єкти: 
АЗС  № 6 ТзОВ «WOG» та АЗС № 10 «ОККО». 

Для потреб Державної пожежно-рятувальної частини № 3 м. Галич (Державного пожежно-
рятувального поста м. Бурштин) міським бюджетом виділено 345 000 грн коштів субвенції на 
природоохоронні заходи. 

Освітні заклади міської ради забезпечені необхідною кількістю первинних засобів 
пожежогасіння та укомплектовані пожежними щитами. 

Навчання органів управління та населення з питань ЦЗ.  

Протягом 2019 року від м. Бурштин на Івано-Франківських територіальних курсах цивільного 
захисту та безпеки життєдіяльності навчання пройшло 9 осіб.  
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20. Робота військово-облікового бюро 
Згідно плану військово-облікового  бюро на 2019 рік, затвердженого міським головою, 
погодженого військовим  комісаром Галицького районного військового комісаріату, 
проводиться відповідна робота. 

Постійно проводиться робота по роз’ясненню серед громадян міста вимог Конституції 
України;  законів України «Про оборону України», «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу; Указу Президента України «Про 
Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних 
сил України»; наказу Міністра оборони України від 15.12.2010 № 660 «Про затвердження 
Інструкції з організації ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в 
органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях і навчальних 
закладах»; Військової присяги на вірність українському народові, військових статутів. 

Здійснено перевірку стану військового обліку Галицьким районним військовим комісаріатом 
військово-облікового бюро Бурштинської  міської ради . 

Своєчасно були підготовлені, надані списки на юнаків 2003 року народження  для 
військкомату, для проходження медичної та приписної комісії. 

Призовники 1992-2001 року народження, згідно графіку, проходили призовну медичну 
комісію ( 746 чол. ). Проводяться бесіди з батьками призовників. За вказівкою військового 
комісара забезпечується своєчасне оповіщення  та направляється до призовної комісії в 
вказані терміни. 

Призовники, які визнанні не придатними до строкової військової служби у ЗСУ, при  
отриманні військового квитка приймаються на військовий облік зі зняттям з військового 
обліку, згідно відповідного наказу Міністра Оборони України. 

 Після звільнення військовослужбовців у запас проводяться індивідуальні бесіди з питань 
проходження служби у запасі для офіцерів, а також можливості подальшого проходження 
служби за контрактом, та участі у міських заходах з метою військово-патріотичного 
виховання молоді. 

По досягненні граничного віку  військовозобов’язані знімаються з військового обліку: 
офіцери, сержанти, солдати, жінки. 

Своєчасно подаються (щомісячно) донесення про рух  військовозобов’язаних і зміни в 
військово-облікових даних. 

 Прийнято на військовий облік військовозобов’язаних – 118 осіб. 
 Знято з військового обліку – 94 осіб. 
 Видано довідок про сімейно-майновий стан для призовників – 228 шт. 

На військовому обліку в м. Бурштин перебуває – 4353  особи. 
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21. Робота на сесіях та виконавчих комітетах міської ради. Основні 

показники. 
 

У 2019 році відбулося 21 засідання сесії міської ради та 20 засідань виконавчого комітету. 
Усі пленарні засідання сесій транслювалися на офіційному сайті Бурштинської міської ради. 
 
Підготовлено нормативно-правових актів у 2019 році: 
 

1. проєктів рішень міської ради - 497 
2. проєктів рішень виконавчого комітету міської ради - 364 
3. рішень міської ради – 488, з них: 

 загальні питання - 197 
 земельні питання - 281 

4. рішень виконавчого комітету- 257 
 
У 2019 році надійшло 7 депутатських запитів, надано відповіді на 3 з них, ще 4 – на контролі. 
 
Постійними депутатськими комісіями було проведено засідань:  

 З питань бюджету та економічного розвитку – 34  
 Земельна та з питань екології – 13 
 З питань гуманітарної політики – 14 
 З питань будівництва, архітектури та ЖКГ – 14 
 Законності та етики – 13 
 Спільних засідання – 4 

 

 
 

 
У 2019 році на сесіях міської ради було затверджено 49 програм, виконано у 2019 році 
(включно із тими, які були затверджені у попередні роки терміном до 2019 року) – 36 
програм. 
 
На офіційному сайті Бурштинської міської ради створено відповідний розділ «Діючі 
програми», де розміщено інформацію про прийняття програми, внесення змін та виконання. 
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Відвідування депутатами сесій: 
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Свої запитання та пропозиції до міського голови можна подавати: 

 

1. Під час особистого прийому за адресою: вул. Січових Стрільців, 4 

2. Зателефонувавши за номером телефону: 44-936 

3. Написавши на е-пошту: rada@burshtyn-rada.if.gov.ua 

4. У що четверговій рубриці «Запитай у міського голови»  

на офіційній facebook - сторінці Бурштинської міської ради 

mailto:rada@burshtyn-rada.if.gov.ua

