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1. ВИКОНАННЯ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2017 РІК 

 

Виконання по доходах загального і спеціального фондів міського бюджету міста 

Бурштина у 2017 році забезпечено на 100,1% (уточнений план 136 530,4 тис. грн., фактичні 

надходження склали 138 680,1 тис. грн.) зокрема по: 

загальному фонду —100,7%, (план 127 709,9 тис. грн. факт 128 555,2 тис. грн.). 

Сума перевиконання — 1 523,7 тис. грн.  

спеціальному фонду — 114,8% (при планових показниках без урахування змін до 

кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 8 820,5 тис. грн., 

фактичні надходження склали 10 124,9 тис. грн.). 

За звітний рік до бюджету міста власних доходів загального і спеціального фондів 

мобілізовано в сумі 65 218,4 тис. грн., що складає 116,9% затвердженого плану (55 778,2 

тис. грн.) та 104,5 % уточненого плану (62 337,0 тис. грн.), в тому числі по: 

Загальному фонду – 62 205,5 тис. грн., або 114,9% (+8 082,5 тис. грн.) до 

затверджених показників та 102,5% (+1 523,7 тис. грн.) уточненого річного плану (60 681,9 

тис. грн.).  

спеціальному фонду – 3 012,9 тис. грн., або 182% (+1 357,7 тис. грн.) до 

затвердженого плану (1 655,2 тис. грн.), 176,5% уточненого річного плану не враховуючи 

урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ 

(1 707,5 тис. грн.). 

Крім цього у 2017р.до загальної суми надходжень надійшло до :  

  

загального фонду: 

  стабілізаційної дотації –                      192,2 тис. грн.; 

  субвенції з Державного бюджету –            65 838,8 тис. грн.; 

 іншої субвенції з обласного бюджету –           313,2 тис. грн.; 

 іншої субвенції з сільського бюджету с. Насташино — 5,5 тис. грн.  

 

спеціального фонду : 

 іншої субвенції з обласного бюджету – 129,1 тис. грн. (в тому числі: на 

природоохоронні заходи 99,0 тис. грн., на придбання спортивного обладнання 

та інвентаря для Бурштинської ЗОШ №3 – 30 тис. грн.) 
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   субвенції з бюджету Бовшівської с/р — 6 983тис.грн. на природоохоронні 

заходи). 

 

  

Базовим джерелом наповненя загального фонду міста Бурштина залишився податок 

та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого склала 80,5% до обсягу доходів 

загального фонду. 

У звітному бюджетному році надходження цього податку становлять 49 944,3 тис. 

грн., або 101,9% до річного плану та на 9 574,7 тис. грн., або на 22,7% більше за 

аналогічний період 2016 року. 

Слід зазначити, що організаціями і установами бюджетної сфери сплачено до 

бюджетів усіх рівнів 13 544,3 тис. грн., з них до бюджету міста 8 126,5 тис. грн., або 16,2% 

загальних надходжень по даному виду платежу.  

 

Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бурштинська ТЕС  надходження від якого займають 

54,2% в загальній сумі ПДФО до міського бюджету і становлять 27 055,9 тис. 

грн.;  

 ВП ПАТ «Західенерго» «Галгеменерго» надходженя від якого займають 

10,5% в загальній сумі ПДФО до міського бюджету і становлять 5 223,3 тис. 

грн.;  

 Відділ освіти і науки Бурштинської міської ради надходження від якого 

займають 5,4% в загальній сумі ПДФО до міського бюджету і становлять 

2675,3 тис. грн.  

 

Податок на 
доходи з 

фізичних осіб; 
49944,3; 80% 

Місцеві 
податки; 7661,7; 

12% 

Акцизний 
податок; 4016,9; 

7% Інші платежі; 
582,6; 1% 

Структура власних доходів загального фонду бюджету міста 
Бурштина за 2017 рік (62 205,6 тис.грн.) 
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Динаміка надходжень податку та збору на доходи фізични осіб по найбільших 

платниках

2016 рік

2017 рік 

Графічно (діаграма 2) наведено динаміку надходжень по даних платниках до 

минулорічних показників. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після законодавчих змін друге місце за обсягом надходжень загального фонду міста  

Бурштина належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких становить – 12,3%. 

Надходження місцевих податків і зборів за звітній період складає -7 661,7 тис. грн., або 

102,7% до річних показників. 

            За стуктурою місцевих податків і зборів виконання річних планових показників 

забезпечено за рахунок: 

плати за землю на 103,4%, яка є складовою частиною податку на майно, та 

справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 

комунальної власності, займає 45,3% у місцевих податках та 5,4% загальних надходжень, 

зарахована сума до міського бюджету складає 3 383,2 тис. грн., що на 437,8 тис. грн.. або на 

14,9% більше минулорічних надходжень.  

Структура плати за землю 
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       Основними платниками по даному виду платежу є : 

 ВП ПАТ «Західенерго» Бурштинська ТЕС  надходження від якого займають 59,2% в 

загальній сумі  плати за землю до міського бюджету і становлять 2 004,7 тис. грн. 

(земельний податок) 

 Галицька аграрна компанія надходженя від якої займають 5% в загальній сумі плати за 

землю до міського бюджету і становлять 176,7 тис. грн. (орендна плата за землю) 

 ВАТ «Концерн Галнафтогаз»  надходження від якого займають 1,6%в загальній сумі  

плати за землю до міського бюджету і становлять 52,6 тис. грн. (орендна плата за 

землю) 

Надходження по найбільших платниках по платі за землю 

Земельний 

податок з 

юридичних осіб 

Надій

шло за 

2016 

рік 

Надій

шло за 

2017 

рік 

Тис. 

грн. 

(+,-) 

до 

минул

ого 

року 

% (+,-) 

до 

минул

ого 

року 

Орендна 

плати за 

землю 

юридичних 

осіб 

Наді

йшл

о за 

2016 

рік 

Надій

шло за 

2017 

рік 

Тис. 

грн. 

(+,-) 

до 

минул

ого 

року 

% (+,-) 

до 

минул

ого 

року 

Всього в тому 

числі  

найбільші: 

1940,1 2225,5 285,4 114,7 

Всього в 

тому числі  

найбільші: 

502,

7 
515,5 12,8 102,5 

 ПАТ "ДТЕК 

ЗАХІДЕНЕРГО" 

Бурштинська ТЕС 
1758,2 2004,7 246,5 114,0 

Галицька 

аграрна 

компанія 

177,

9 
176,7 -1,2 99,3 

Братство ДУМ 

(ринок) 
34,5 38,7 4,2 112,2 ТзОВ Восбуд 44  -44 0,0 

КП "Житловик" 19,8 21,6 1,8 109,1 ТзОВ Любава 26,5 83,5 57 315,1 

ТзОВ "Віктор" 28,2 31,3 3,1 111,0 ПФ «Гал. двір» 40,9  -40,9 0,0 

Укр. Залізниця 25,7 30,9 5,2 120,2 
ПАТ "Концерн 

Галнафтогаз" 
46,6 52,6 6,0 112,9 

 

Що стосується орендної плати за землю з юридичних осіб можна побачити ріст до 

минулочіних показників на 102,5% (+12,8 тис. грн.). 

 

Земельний 

податок  

2316,5 тис. грн.  

68,5% 

 

 

Орендна плата 

1066,7 тис. грн.  

31,5 % 
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Найбільший ріст спостерігається по ТзОВ «Любава». Сума нарахувань за 2017 рік 

відповідно до договору оренди складає 71,7 тис. грн., а фактично сплачено до міського 

бюджету 83,5 тис. грн. Погашена заборгованість за минулі періоди в сумі 11,8 тис. грн.  

Хоча спостерігається зменшення надходжень по окремих підприємствах. Причиною 

відсутності платежів по ТзОВ «Восбуд» є припинення договору оренди земельної ділянки з 

01.12.2016р.  

Сума нарахувань по ПФ «Галицький двір» за 2017 рік складає 20,6  тис. грн. за 2016 

рік 19,5 тис. грн. Зараховані суми до бюджету у 2016 році: 

єдиного податку на 101,2% (надійшло 3 817,5 тис. грн., що більше надходжень 

2016 року на 1 181,2 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 109,7% (надійшло 

451,7 тис. грн., що більше надходжень минулого року на 302,3 тис. 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 2017 рік по даному виду платежу забезпечено на 101,8 %. 

До міського бюджету надійшло 4 016,9 тис. грн. (питома вага 6,5% надходжень 

загального фонду), а саме:  

  акцизний податок  з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) – 

431,1 тис. грн.; 

 акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (пальне) – 1 656,7 тис. грн.; 

  акцизний податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 1 929,0 тис. грн.  
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Неподаткові надходження в сукупній сумі надходжень до загального фонду (без 

урахування субвенцій з державного бюджету) складають 4,4%. 

            За 2017 рік надійшло неподаткових надходжень 275,6 тис. грн., що на 19,9% більше 

відповідного показника 2016 року, (в тому числі за рахунок передачі на місцевий рівень 

відповідно до Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

зарахування окремих адміністративних зборів» від 26.11.2015 № 836-VIII збору за 

державну реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підпиємців та громадських формувань 

55,5 тис. грн. 

 Виконання планових показників з неподаткових надходжень забезпечено за 

найбільшими джерелами: 

 плата за надання адміністративних послуг – 29,9 тис. грн. (102,9%) 

 надходженнях від орендної плати комунального майна - 64,3 тис. грн. (106,8%) 

Хоча слід зазначити що з відповідним періодом надходження  від орендної плати 

зменшилися на 17,9 тис. грн. або на 21,8%. Зменшення надходжень пов’язане із зміною 

зарахувань в частині 30% надходжень зараховується комунальному підприємству та 

організації, на балансі яких перебуває це майно. 

 адміністративних штафів та санкцій що накладаються адміністративною комісією 

при виконавчому комітеті міської ради - 4 тис. грн. (100%) 

У 2017 році було проведено 7 засідань комісії для виявлення порушень з боку винних осіб 

та накладені адміністративні штрафи, які надійшли до бюджету в повному обсязі. 

 в частині податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності  - 0,8 тис. грн. (100%) платник КП «Капітальне будівництво Бурштинської 

міської ради». 

Стуктура власних доходів спеціального фонду бюджету 

міста Бурштина  

Структура надходжень акцизного податку до бюджету міста 

Бурштина за 2017 рік

з виробленого 

пального; 431,2 ; 

11%

ввезеного 

пального; 1656,7 ; 

41%

тютюнових та  

лік.горілчаних 

виробів; 1929 ; 48%

4016,9 тис.грн. 
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  В надходженнях спеціального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу 

(66,7%) займають власні надходження бюджетних установ, що складає - 2 010,8 тис. грн., 

це менше минулорічних показників на 180,2 тис. грн. (91,8%). Таке зменшення пов’язане з 

передачею Бурштинського ТЕК з міського бюджету на обласний. 

Інших неподаткових надходжень (без врахування власних надходжень бюджетних 

установ) до бюджету міста Бурштина надійшло 680,8 тис. грн., що на 650,1 тис. грн. більше 

ніж у аналогічному періоді 2016 року, внаслідок збільшення за звітній період таких джерел, 

як надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури на 679,0 тис. грн. 

Виконання річного планового показника надходжень від продажу земель 

несільськогосподарського призначення та прав забезпечено на 196,6% (надходження за 

2017 рік – 240,2 тис. грн.)  

Продано на умовах конкурсу 6 земельних ділянок площею 5713 м
2
.  

 

2016 рік 

Всього 2633,7 тис.грн. 

259,4

10%

2191

83%

5%

61,1

3%

Екологічний податок

Надходження коштів від пайової участі

Власні надходженя бюджетних установ

Кошти від продажу земельних ділянок

Інші

2017 рік

 Всього -3012,9 тис.грн.

679,1

23%

2010,8

66%

240,2

8%

81,1

3%

Екологічний податок

Надходження коштів від пайової участі

Власні надходженя бюджетних установ

Кошти від продажу земельних ділянок

Інші
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ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

           За 2017 рік з міського бюджету  проведено  видатків на  загальну суму 136 085 тис. 

грн., що становить 96,3 % до видатків затвердженого бюджету на рік. В тому числі видатки 

загального фонду – 126 993,3 тис. грн. або 99,02%; видатки спеціального фонду – 9 091,7 

тис. грн., або 69,6%.  

           Найбільша питома вага видатків загального фонду становить по: 

- фінансуванню закладів освіти – 39 109,4 тис. грн. – 30 %; 

- фінансування соціального захисту населення – 34 063,2 тис. грн. – 26,8%; 

- фінансуванню установ охорони здоров’я – 24 108,4 тис. грн. – 19%; 

- фінансування органів місцевого самоврядування –10 942,8 тис. грн. – 8,6%; 

- фінансування закладів культури – 5 758,9 тис. грн. – 4,5 %; 

- фінансування житлового господарства – 4 567,9 тис. грн. – 3,6 %; 

- реверсна дотація - 6 935,4 тис. грн. – 5,5  %; 

- інші заходи і видатки – 505,1 тис.  грн. - 0,4 %; 

- фінансування фізичної культури і спорту – 119,5 тис. грн. – 0,09 %; 

            -      поточні трансферти органам державного управління– 20,0 тис.грн - 0,02% 

            -       інші субвенції - 210,0 - 01,7% 

            -       витрати на утримання доріг – 484,7 тис.грн.  – 0,38 % 

            -       проведення заходів з землеустрою – 25,0  тис.грн. – 0,02 % 

Основні суми видатків спрямовано на : 

- оплату праці – 42016,4 тис. грн. - 33,09% 

- нарахування на зарплату  – 9377,8 тис. грн. – 7,38% 

               -      продукти харчування  – 1305,2 тис. грн. - 1,03% 

     -      медикаменти  –  22,4 тис. грн. - 0,18% 

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв  –2 991,4 тис.  грн. або 2,36 %; 

За 2017 рік забезпечено в повному обсязі фінансування заробітної плати нарахованої 

за січень-грудень, на оплату за спожиті енергоносії,медикаменти та продукти харчування та 

інші захищені статті.  

Кошти резервного фонду в сумі 100,0 тис. грн. були спрямовані на: 

- ліквідацію наслідків стихії яка мала місце у м.Бурштин 18-19 березня 2017 р.  

згідно рішення міської ради №01/30-17 від 28.04.2017 р. в сумі 80,8 тис. грн. 

- ліквідацію наслідків стихії Бурштинської ЗОШ № 2яка мала місце 21.05.2017.  

згідно рішення міської ради №01/35-17 від 31.07.2017 р. в сумі 19,2 тис. грн. 

 

 

2. ВИДАТКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК  

ТЕРИТОРІЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

1. Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Р.Шухевича (від вул. Міцкевича до 

заїзду до будинків Р.Шухевича,10-12) – 1410,733 тис. грн. 
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1.1.субвенція обласному бюджету для співфінансування капітального ремонту 

дорожнього покриття від вул. Калуська до заїзду до будинку 10-12 вул.Р.Шухевича – 

328,  953 тис. грн. 

2. Поточний ремонт дороги по вул. Шухевича у м. Бурштин (обласна субвенція) – 198,0 

тис. грн. 

2.2. яковий ремонт доріг – 186,430 тис. грн. 

2.3. виправлення профілю доріг автогрейдером – 39,949 тис. грн. 

2.4. очищення доріг від снігу та посипання доріг у зимовий період – 34,561 тис. грн. 

3. Обслуговування ліфтів висотних житлових будинків – 252,356 тис. грн. (проведення  

експертного  обстеження, капітально-відновлювальних  робіт  та  позачергових оглядів 

ліфтів, поточний ремонт ліфтів: вул. Стефаника 17, Будiвельників 2, Стрiльцiв 20, 

О.Басараб 2,3,  Стефаника 15,  вул. С.Бандери 34, Стуса 10, вул. Д.Галицького 5, під’їзд 

№2).    

4. Обслуговування вуличного освітлення, придбання ламп вуличного освітлення – 174,2 

тис. грн. 

4.1. Оплата за вуличне освітлення – 730,460 тис. грн.  

5. Забезпечення утримання місць загального користування (громадського туалету) по вул. 

С.Бандери – 26,174 тис. грн. 

5.1. Оренда біотуалету до Дня міста – 7,2 тис. грн. 

6. Вiдновлення тепломережi по вул. Стуса, Д.Галицького – 262,645 тис. грн. 

7. Послуги з відлову безпритульних собак – 32,1 тис. грн. 

8. Встановлення огорожі по вул. Міцкевича – 44,385 тис. грн. 

9. Облаштування місця для тимчасового розміщення автомобілів по вул. В.Стефаника,17 – 

44,389 тис. грн.  

10. Для ліквідації наслідків стихії, що мала місце у м.Бурштин 18-19 березня 2017 р., 

01.07.17р. – 117,636 тис. грн. 

11. Нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків по вул. Шухевича – 

35,512 тис. грн. 

12. Співфінансування  дольової участі співвласників у поточному  ремонті буд. по вул. 

О.Басараб,2, під’їзд 1 – 18,690 тис. грн. 

 

3. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Головний спеціаліст енергоменеджер є посадовою особою органу місцевого 

самоврядування та працює в штаті міської ради на постійній основі. Призначається на 
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посаду міським головою шляхом конкурсного відбору та звільняється з неї у відповідності 

до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Протягом звітного періоду головний спеціаліст енергоменеджер керувався 

Конституцією законами України, указами і розпорядженнями Президента України, 

постановами Верховної Ради України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови та своєю посадовою інструкцією. Головний спеціаліст енергоменеджер 

підпорядкований заступнику міського голови та міському голові.  

В межах визначених завдань та обов’язків головний спеціаліст енергоменеджер 

виконував наступні роботи: 

- адміністратор системи щоденного моніторингу споживання енергоносіїв – 

«Енергобаланс»; 

- адміністратор Автоматизованої системи контролю споживання енергоносіїв – 

«AСEM»; 

- проведено контроль за ходом подання програми «План дій зі сталого 

енергетичного розвитку» до Європейської Комісії.; 

- проведено аналіз споживання енергоносіїв в закладах освіти, охорони здоров’я, 

культури та адмінбудинку;  

- надання відповідей на листи та розміщення інформації на сайті Бурштинської 

міської ради згідно подачі Держенергоефективності; 

- проведено аналіз та складені таблиці споживання електроенергії вуличного 

освітлення міста.  

У бюджетних закладах містах 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 «Енергобаланс» здійснює моніторинг і контроль за ефективним 

використанням енергоресурсів в Адмінбудинку, ДНЗ№1, Будинок культури ім. 

Т.Шевченка, Музична школа, Клуб с. Вигівка, Центральна міська лікарня, ЗОШ №2, ЗОШ 

№3, НВК с.Вигівка. 

Постійний контроль за енергоспоживанням в бюджетних закладах міста дозволяє 

зменшити споживання на 10% в рік. 

В 2018 році розроблено міську цільову програму модернізації зовнішнього 

освітлення м.Бурштин на 2018-2022 роки. Основними завданнями програми є: підвищення 

ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення міста, 

забезпечення утримання належного функціонування та збереження освітлювальних 

приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та 

обладнання, будівництво нових мереж. Реалізація даної програми дозволить значно 

покращити якість зовнішнього освітлення вулиць та житлових районів міста, поліпшити 

нічний вигляд міста, покращити привабливість міської території для мешканців та гостей, 

зменшити витрати на експлуатаційне обслуговування і оплату спожитої електроенергії, 

створити безпечні та комфортні  умови життєдіяльності для населення. Заходи з реалізації 

Програми передбачається фінансувати за рахунок коштів бюджету м. Бурштина в межах 

наявного фінансового ресурсу та залучених коштів потенційних інвесторів. 

 

 

 

 

4.МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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За період  2018 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; 

- організація зустрічей робочих груп по написанню Стратегії сталого розвитку до 2030 

року, збір та узагальнення інформації по напрямках, участь у  підготовці 

громадських слухань;  

- підготовка інформації на запит потенційних інвесторів про наявність вільних 

земельних ділянок;  

- відвідано 14 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 12 грантових заявок; 

- 1 заявка відібрана на  участь у другому раунді Фази впровадження Програми  «U-

LEAD» з Європою по створенні та модернізації центрів надання адміністративних 

послуг;  

- супровід Програми «U-LEAD» з Європою; 

- своєвчасно подавались звіти та інша інформація до управління міжнародного 

співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
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ТА ОБЛІК КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА 

Сектор житлово-комунального господарства і обліку комунального майна є 

структурним підрозділом та виконавчим органом ради, утворений рішенням міської ради 

відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є підзвітним і 

підконтрольним міській раді її виконавчому комітету, міському голові та заступнику 

міського голови відповідно до розподілу обов'язків між керівними працівниками виконкому 

міської ради. В структуру сектору житлово-комунального господарства і обліку 

комунального майна входять: завідувач сектору – одна штатна одиниця, провідний 

спеціаліст – одна штатна одиниця. 

Протягом року сектором реалізовувалася Програма співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. Бурштин на 2018 рік, затверджена 

рішенням міської ради від 26.01.2018 № 13/44-18. Фінансування робіт із заміни вікон та/або 

дверей в багатоквартирному будинку (під’їзді) здійснювалося наступним чином: 

- кошти співвласників чи інші джерела, що не суперечать нормам чинного 

законодавства – не менше 50 % від вартості вікон та/або дверей; 

- кошти міського бюджету м. Бурштин – не більше 50 % від вартості вікон та/або 

дверей. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 120 000,00 грн.: 50 000,00 грн. (рішення міської ради від 20.12.2017 № 02/42-17 

«Про міський бюджет на 2018 рік»), 40 000,00 грн. (рішення міської ради від 26.04.2018 № 

04/51-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»), 30 000,00 грн. (рішення 

міської ради від 31.07.2018 № 01/57-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 

рік»). Залишок коштів з міського бюджету на виконання даної Програми станом на 

01.12.2018 становить 0,00 грн. 

Протягом 2018 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою 

співфінансування заходів із заміни вікон та дверей у багатоквартирних будинках м. 

Бурштин на 2018 рік: 

№ 

з/п 
Заходи 

Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом міського 

бюджету, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом 

співвласників, 

грн. 

 

1 

співфінансування заміни 

вікон та дверей в V-му 

(п’ятому) під’їзді будинку 

№ 14 по вул. С. Стрільців 

17100,00 8550,00 8550,00 

2 

співфінансування заміни 

вікон та дверей в VІ-му 

(шостому) під’їзді будинку 

№ 14 по вул. С. Стрільців 

16750,00 8375,00 8375,00 

3 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в V (п’ятому) 

під’їзді будинку № 12 по 

вул. Р. Шухевича 

6900,00 3450,00 3450,00 

4 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в будинку № 

2 по вул. С. Стрільців 

5900,00 2950,00 2950,00 

5 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді будинку 

7200,00 3600,00 3600,00 
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№ 6 по вул. В. Стуса 

6 

співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей в 

будинку № 3 по вул. С. 

Стрільців 

20090,00 10045,00 10045,00 

7 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 6 по вул. С. 

Стрільців 

6800,00 3400,00 3400,00 

8 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІІ 

(другому) під’їзді будинку 

№ 9 по вул. С. Стрільців 

6900,00 3450,00 3450,00 

9 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІ 

(шостому) під’їзді будинку 

№ 9 по вул. Коновальця 

7050,00 3525,00 3525,00 

10 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в І 

(першому) під’їзді будинку 

№ 5 по вул. В. Стуса 

6900,00 3450,00 3450,00 

11 

співфінансування заходів із 

заміни вікон та дверей в ІІІ 

(третьому) під’їзді будинку 

№ 17 по вул. В. Стуса 

25065,00 12532,50 12532,50 

12 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІІ 

(восьмому) під’їзді будинку 

№ 6 по вул. В. Стуса 

7200,00 3600,00 3600,00 

13 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в V (п’ятому) 

під’їзді будинку № 6 по 

вул. С. Стрільців 

9950,00 4975,00 4975,00 

14 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 6 по вул. С. 

Стрільців 

10500,00 5250,00 5250,00 

15 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в І (першому) 

під’їзді будинку № 13 по 

вул. Калуська 

7782,00 3891,00 3891,00 

16 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІІІ 

(третьому) під’їзді будинку 

№ 12 по вул. Р. Шухевича 

6900,00 3450,00 3450,00 

17 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді будинку 

№ 13 по вул. В. Стуса 

6900,00 3450,00 3450,00 
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18 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІ 

(сьомому) під’їзді будинку 

№ 5 по вул. В. Стуса 

6900,00 3450,00 3450,00 

19 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІ-му 

(шостому) під’їзді будинку 

№ 4 по вул. Р. Шухевича 

6900,00 3450,00 3450,00 

20 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 10 по вул. С. 

Стрільців 

6900,00 3450,00 3450,00 

21 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в V (п’ятому) 

під’їзді будинку № 6 по 

вул. В. Стуса 

7200,00 3600,00 3600,00 

22 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІV 

(четвертому) під’їзді 

будинку № 22 по вул. В. 

Стуса 

8000,00 4000,00 4000,00 

23 

співфінансування заходів із 

заміни вікон в ІІІ 

(третьому) під’їзді будинку 

№ 8 по вул. Калуська 

16600,00 8300,00 8300,00 

24 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в ІІІ-му 

(третьому) під’їзді будинку 

№ 4 по вул. Р. Шухевича 

6900,00 3450,00 3450,00 

25 

співфінансування заходів із 

заміни дверей в VІІІ 

(восьмому) під’їзді будинку 

№ 13 по вул. В. Стуса 

7300,00 2 356,50 4943,50 

 

Також сектором реалізовувалася Програма про дольову участь співвласників у 

поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних будинків м. Бурштин на 2018 рік, 

затверджена рішенням міської ради від 26.01.2018 № 12/44-18. Фінансування робіт з 

проведення поточного та капітального ремонтів в будинку (під’їзді) здійснюється 

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. 

Загальна сума виділених коштів з міського бюджету на виконання Програми 

становить 90 000,00 грн.: 50 000,00 грн. (рішення міської ради від 20.12.2017 № 02/42-17 

«Про міський бюджет на 2018 рік») та 40 000,00 грн. (рішення міської ради від 26.04.2018 

№ 04/51-18 «Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік»). Залишок коштів з 

міського бюджету на виконання даної Програми станом на 01.12.2018 становить 48,00 грн. 

Протягом 2018 року було виконано наступні заходи, передбачені Програмою про 

дольову участь співвласників у поточному та капітальному ремонтах багатоквартирних 

будинків м. Бурштин на 2018 рік: 
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№ 

з/

п 

Заходи 

Загальна 

вартість 

робіт, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом 

співвласників, 

грн. 

Сума 

співфінансування 

коштом міського 

бюджету, 

грн. 

1 

співфінансування робіт з 

ремонту покрівлі над VІ 

(шостим) під’їздом будинку 

№ 11 по вул. Коновальця 

47833,20 23916,60 23916,60 

2 

співфінансування робіт 

поточного ремонту ІІІ 

(третього) під’їзду будинку 

№ 17 по вул. В. Стуса 

37 570,80 18 785,40 18 785,40 

3 

співфінансування робіт 

поточного ремонту ІІІ 

(третього) під’їзду будинку 

№ 17 по вул. В. Стуса – 

двері внутрішні під’їздні 

6 500,00 3 250,00 3 250,00 

4 

співфінансування робіт з 

ремонту покрівлі над І 

(першим) під’їздом будинку 

№ 77а по вул. С. Бандери 

88000,00 44000,00 44000,00 

 

Сектором 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 11 місяців 2018 року за оренду об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Бурштин і села Вигівка орендарям нараховано орендної плати 

(70 % Орендодавцю) в сумі – 59 862,76 грн. Орендодавцю за 10 місяців 2018 року 

орендарями сплачено орендної плати в сумі -  32 296,98 грн. З метою погашення 

Орендарями заборгованості по орендній платі щоквартально проводиться оформлення актів 

звірки по оплаті за оренду комунального майна. 

Станом на 01.12.2018 року в оренді знаходяться 17 об’єктів комунальної власності 

територіальної громади міста Бурштин і села Вигівка, які використовуються орендарями за 

цільовим призначенням, а саме: 2 об’єкти – для розміщення банкоматів (приміщення КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» - ПАТ КБ «Приватбанк», адміністративне 

приміщення міської ради по вул. Будівельників, 2 - ПАТ ПУМБ Регіональний центр в м. 

Львів), 1 об’єкт – для розміщення торговельного об’єкту з продажу окулярів, лінз і скелець 

(приміщення на І-му поверсі КО «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 КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» - ПКФ «Амарант», 2 приміщення на ІІ-му 

поверсі КО «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 КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» - ТзОВ «Медекс-Плюс», приміщення на ІІ-му 

поверсі КО «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 КО «Бурштинська центральна міська лікарня» - ФОП Стефанишин Л. Й.), 1 
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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 - ТзОВ ВЕП КДТ), 1 об’єкт – 

для медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії (приміщення на ІІ-му поверсі КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» - ПП Актив-Ів), 3 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», Івано-Франківська обласна організація 

Товариства Червоного Хреста України).  

Протягом 11 місяців 2018 року на підставі рішень міської ради укладено 2 договори 

безоплатного користування (позички) майна територіальної громади м. Бурштин та с. 

Вигівка. Станом на 01.12.2018 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 КО «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 комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги»); приміщення дитячої консультації КО 

«Бурштинська центральна міська лікарня» за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15, 

загальною площею 223,5 кв. м. (для розміщення комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинський міський Центр первинної медико-санітарної допомоги»); 

приміщення першого поверху терапевтичного корпусу КО «Бурштинська центральна 

міська лікарня» за адресою м. Бурштин, вул. Р. Шухевича, 15 (для розміщення 

комунального некомерційного підприємства «Бурштинський міський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги»); нежитлові приміщення на першому поверсі КО 

«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). 

Протягом 11 місяців 2018 року до міської ради надійшло 15 заяв щодо надання 

дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території м. Бурштин, видача дозволів 

погоджується з утримувачем інженерних комунікацій (КП «Житловик», ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго»), Службою автомобільних доріг в Івано-Франківській області та 

Управлінням превентивної діяльності ГУНП в Івано-Франківській області. На основі 

вищезазначених погоджень видано 9 дозволів на розміщення зовнішньої реклами, в 1 

видачі дозволу відмовлено, 5 дозволів станом на 01.12.2018 знаходяться на погоджені. 

Також готуються матеріали та необхідні документи для проведення конкурсу на 

надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Бурштин та села Вигівка 

та 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 . 

 

 

6. МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРА 
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          Протягом звітного періоду працівники сектору містобудування та архітектури у своїй 

роботі керувалися Конституцією України, Законами України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», Наказами міністерства 

регіонального розвитку  будівництва та житлово-комунального господарства України, 

розпорядженням міського голови, Положенням про сектор та іншими нормативно-

правовими документами.  

Надає передбачені чинним законодавством документи на забудову земельних 

ділянок.  

Сектором надається 4 адміністративні послуги. 

  За 2018 рік надано адмінпослуг, а саме: 

1. Будівельні паспорти забудови земельної ділянки – 20; 

2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки –3 ; 

3. Паспорти прив’язки  ТС( тимчасових споруд) -2; 

4. Присвоєно поштову адресу об’єктам нерухомого майна в м. Бурштині та с.Вигівка-

45. 

Видано висновки в частині погодження проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, та в частині погодження документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі(на місцевості)   в м. Бурштин 

та с. Вигівка – 72; Довідки-48. 

Проведені громадські слухання, щодо розроблених проектів  містобудівної 

документації. 

Розпочато роботу з розроблення проектної документації: «Оновлення генерального 

плану та плану зонування території (у складі генерального плану)  села Вигіка 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області». 

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. 

  Протягом 2018 року систематично проводились: 

- підготовка рішень щодо планування на місцевому рівні; 

- розгляд містобудівної документації та інших матеріалів для попереднього 

погодження розміщення об’єктів  житлового призначення в населеному  пункті; 

- робота з проектними інститутами, організаціями, фізичними особами-підприємцями 

по питаннях розміщення об’єктів архітектури та попереднє погодження проектних 

пропозицій; 

- роз’яснювальна робота з забудовниками, щодо необхідності здачі в експлуатацію 

закінчених будівництвом житлових будинків; 

- роз’яснювальна робота з забудовниками, щодо необхідності та порядку зміни 

цільового призначення земельної ділянки (при потребі); 

- роз’яснювальна робота з забудовниками, щодо узаконення самовільно збудованих 

об'єктів  нерухомості. 
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7. КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО 

          Комунальне підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» є 

відокремленим структурним підрозділом Бурштинської міської ради. До складу 

підприємства входять 3 штатні одиниці:  інженер з проектно-кошторисної документації, 

інженер технагляду, бухгалтер. 

           Діяльність Підприємства регулюється законодавством, нормативно-правовими 

актами України та Статутом. 

           Метою діяльності підприємства є: 

- забезпечення виконання завдань по будівництву та ремонту об’єктів житлово-

цивільного призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що 

спрямовуються на цю мету; 

- виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво, ремонт та 

реконструкцію об′єктів; 

- виконання функцій замовника по будівництву, ремонту та реконструкції 

об’єктів,здійснення технічного нагляду та забезпечення введення їх в експлуатацію. 

           Під час виконання робіт КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 

здійснювався технічний нагляд за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом 

об’єктів будівництва замовником яких виступала Бурштинська міська рада. В  тому числі  

проводився контроль за:  

- дотриманням проектних рішень; 

- вимог нормативних документів; 

- якістю та обсягами будівельно-монтажних робіт. 

           Доходи Комунального підприємство формуються з коштів які надходять від надання 

послуг з  проведення технічного нагляду за виконані роботи та виготовлення проектно-

кошторисної документації.           

            Станом на 29.11.2018року підприємство одержало дохід на суму 100032грн.   Із них з 

виготовлення проектно-кошторисної документації 21268грн, проведення технічного 

нагляду - 78764,00 грн. 

             Згідно Міської цільової програми «Фінансова підтримка КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» на 2018рік виділено кошти в розмірі 125000грн. 

На даний момент використано 100000 грн.       

 Видатки КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» складаються:  

 Витрати на оплату праці, що становить 141858,6 грн. (в т.ч. по програмі 

73558,32грн.) 

 Перераховано податків в місцевий бюджет на суму 45172,71грн (т.ч. по програмі 

26441.68грн) 

 Банківське обслуговування  1018,88грн.  

 Витрати на канцелярські потреби 1153грн. 

 В червні 2018 року була погашена заборгованість  по зарплаті за 2017рік. 

 Посадовий оклад працівників в 2018році становить 3723 грн. 

 Комунальним підприємством в червні місяці 2018року була погашена заборгованість  

по зарплаті за 2017рік.  

 Придбаний дорожний курвиметр вартістю 3540грн. 

 В серпні місяці придбали програмне забезпечення «Будівельні технології Смета»  

локальна версія вартістю 5784 грн. 
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8. ЗЕМЛЯ ТА ЕКОЛОГІЯ 

 

 Отримано заяв  285 

 Дано відповідей на заяви  280 

 Розроблено проектів рішень міської ради  255 

 Видано рішень міської ради  229 

 Видано довідок  громадянам  238 

 Підготовлено/проведенню земельних торгів (аукціонів) 5/3 

 Продано земельних ділянок під об’єктами нерухомості  3 

 Від продажу земельних ділянок до бюджету поступило  174 369 грн. 

 Вибрано для продажу на земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок   3  

 Оформлено договорів оренди земельних ділянок  20 

 Проведено засідань конкурсних комісій  3 

 Складено актів обстеження зелених насаджень  12 

 Поступило екологічного податку  142 903 грн. 

 Поступило екологічної субвенції 4 300 000 грн. (Бовшівська сільська рада)  

                                                                   510 000 грн. (обласна рада) 

                                                                   300 000 грн. (повернено до обл. бюджету) 

 Виконано робіт по програмі природоохоронних заходів на суму 4,75 млн. грн. 
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9. ОСВІТА 

 
Вступ 

Система освіти м. Бурштина налічує 6 закладів загальної середньої освіти, у яких 

навчаються  1698  учнів, зокрема: 

- 2 НВК – 169 учнів (Бурштинський НВК, Вигівський НВК – навчання призупинено з 

01.10.2018 р. на 2018-2019 н.р.); 

- 3 школи І-ІІІ ступенів – 1298 учнів (Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3); 

- 1 школа ІІ-ІІІ ступенів, заклад нового типу – 225 учнів (Бурштинська гімназія). 

Чисельність 1-их класів – 188 учнів (8 класів), 11-их класів – 81 учень (5 класів). 

До освітньої мережі міста також належать: 

- заклади дошкільної освіти – 4; 

- міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (137 учнів). 

Дошкільна освіта в місті представлена 4 закладами, а також двома навчально-

виховними комплексами. У 2017-2018 навчальному році  у дошкільних закладах 

функціонує 25 груп, в яких навчається  та виховується 610 дітей. 

У 2017-2018 навчальному році зусилля відділу освіти і науки, методичного кабінету, 

керівників установ освіти зосереджені на реалізації стратегічних напрямів розвитку освіти, 

подоланні наявних проблем та виконанні перспективних завдань, викладених у 

Національній стратегії розвитку освіти до 2021 року, Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р, Програмі розвитку освіти міста Бурштина на 2017, 2018 рік. 

Базовим завданням для освітян міста є забезпечення рівного доступу до здобуття 

якісної освіти та подальше утвердження її національного характеру, підготовка до роботи в 

умовах реалізації вимог нового законодавства з питань освіти. 

Організація роботи відділу освіти і науки 

На даний час у відділі освіти і науки організована ефективна робота і управлінського 

персоналу, і методичного кабінету, і централізованої бухгалтерії.  

Дошкільна освіта 

Динаміка народжуваності дітей у місті продовжує знижуватися. Так, станом на 

12.09.2017 р.  на обліку перебувало 970 дітей дошкільного віку: 180 дітей віком від 5 до 6 

років, 183 – віком від 4 до 5 років, 182 – від 3 до 4 років, 167 – від 2 до 3 років, 138– від 1 до 

2 років, 120 дітей віком до 1-го року. 

Контроль за станом здоров’я дітей у дошкільних закладах забезпечують 4 медичних 

сестри, психологічний супровід виховання дітей забезпечують 3 практичні психологи. 

Основною умовою для підвищення опору дитячого організму до захворювань, 

збереження та зміцнення їх здоров’я, нормального росту й розвитку дітей є забезпечення 

збалансованого харчування.  

Належна увага приділяється організації харчування дітей. У дошкільних закладах 

організовано триразове харчування. Середня вартість одноденного меню 24 грн.  

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується виконанням 

програм розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; виховання і 

навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина»; розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля». 

Дошкільні заклади працюють за фізкультурно-оздоровчим, розвивально-

пізнавальним, художньо-естетичним напрямами. 
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Освітній процес у ЗДО здійснюють 66 педагогічних працівників, із них із повною 

вищою освітою – 43 (67%). 

Розвивальне предметно-ігрове середовище в дошкільних навчальних закладах ще не 

повною мірою відповідає вимогам навчально-методичного, матеріально-технічного 

забезпечення. Тому пріоритетним напрямком роботи залишається й надалі наповнення та 

осучаснення навчально-виховного простору, підготовка до реформування галузі, 

пов’язаного з наступним проведенням адміністративної реформи та прийняттям нової 

редакції Закону України «Про освіту».  

В дошкільній освіті залишається ряд проблемних питань: 

- збереження та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів в частині 

забезпечення їх кухонним та технологічним обладнанням, спортивним інвентарем, 

дитячими меблями та м’яким інвентарем; 

- забезпечення оптимального підходу до якісного збалансованого харчування, зокрема 

дієтичного; 

- вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному віці; 

- забезпечення якісного психологічного супроводу розвитку дитини.  

Загальна середня освіта 

Важливі завдання стоять перед відділом освіти і науки та педагогічними 

колективами міста у сфері подальшого розвитку загальної середньої освіти. 

Відділ освіти і науки провів глибокий аналіз мережі навчальних закладів, тенденцій 

її розвитку як в розрізі учнівського контингенту, так і в розрізі формування класів. 

Паралельно проведено первинний облік дітей шкільного віку, який на даний час перебуває 

в стані погодження з відділом реєстрації місця проживання та заняття з реєстрації місця 

проживання. 

Підвіз учнів до місця навчання 

Здійснюється транспортними засобами Бурштинського МНВК. Загальна кількість 

учнів, які потребують підвозу – 70. За маршрутом с.Коростовичі – Бурштин – с.Коростовичі 

здійснюється підвіз 24 учнів, с.Куропатники – Бурштин – с.Куропатники – 21 учня, 

с.Вигівка – Бурштин – с.Вигівка – 18 учнів. З початку 2017 р. здійснюється підвіз учнів із 

с.Старий Мартинів (7 учнів). 

Забезпеченість шкільними автобусами: 

 2015 р. 2016-18 р. 

Кількість шкільних 

автобусів 

0 (підвіз учнів здійснюється 

за договором із відділом 

освіти Галицької РДА, у 

власності якого знаходиться 

Бурштинський МНВК) 

2 (1 автобус згідно з актами 

передачі Бурштинського 

МНВК у власність та на 

фінансування у відділ освіти 

і науки Бурштинської міської 

ради; 1 автобус взято в 

оренду у відділі освіти 

Галицької РДА) 

 

Комп’ютеризація та використання 

інформаційно-комунікаційних технологій 

Особлива увага приділялась питанням використання інформаційних технологій у 

навчально-виховному процесі. Водночас, у навчальних закладах міста ще не набуло 

достатнього поширення застосування на уроках комп’ютерних тестів і діагностичних 

комплексів, які дають змогу вчителю за короткий час отримувати об’єктивну картину рівня 

засвоєння матеріалу і своєчасно його скоректувати. Це зумовлюється ще недостатнім 

рівнем забезпечення комп’ютерною технікою, недостатньою підготовкою педагогічних 

кадрів різних спеціальностей та малою кількістю необхідного програмного забезпечення. 
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Інформаційні технології поступово впроваджуються у практику управлінської 

діяльності директорів навчальних закладів. Управлінська діяльність; бібліографічна 

діяльність; збір, накопичення і обробка методичної інформації, створення фонду науково-

методичної інформації; навчання і самоосвіта все ширше і частіше вирішуються за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.  

Забезпечено інформаційно-методичний супровід учасників освітнього процесу. З 

цією метою здійснюється підтримка сайту відділу освіти і науки (https://burosvita.com.ua/), 

який має сторінку в соціальній мережі Facebook. Власні сайти мають 4 навчальні заклади: 

гімназія та загальноосвітні школи № 1, 2, 3. 

Всі навчальні заклади міста завершили створення баз даних для державної 

інформаційної системи освіти (ДІСО) на початок 2017-2018 навчального року. 

На даний час всі навчальні заклади міста забезпечені комп’ютерною технікою. 

Детальний аналіз забезпечення ЗЗСО та ЗДО комп’ютерною технікою подано у таблиці.  

 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

Кількість комп’ютерів у 

ЗЗСО 
77 86 94 

З них: підключено до 

Internet 
57 60 60 

           технічно 

несправних 
15 21 23 

           термін придбання 

становить понад 5 років 
77 76 66 

           використовуються 

в управлінсько-

господарській діяльності 

7 9 11 

           у т.ч. для ведення 

бібліотечного фонду 
2 2 1 

 

Кількість ноутбуків – 25. 

(дані взято з державної статистичної звітності – ЗНЗ-1 – за 2015, 2016 та 2017 р.) 

Для забезпечення продовження інформатизації освіти необхідно: 

- формування та впровадження інформаційного освітнього середовища в системі 

освіти міста, застосування в навчально-виховному процесі та бібліотечній справі 

поряд із традиційними засобами інформаційно-комунікаційних технологій; 

- оновлення застарілого парку комп'ютерної техніки; 

- створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення у сфері управління 

навчальними закладами. 

Упровадження інклюзивної освіти 

Інклюзивна освіта – робота з дітьми з особливими освітніми потребами в 

дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах. 

У Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, 

Бурштинській ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 станом на 16.10.2018 р. відкрито 8 класів з 

інклюзивною формою навчання, в яких навчається 8 дітей з ООП.  

У закладах загальної середньої освіти міста на індивідуальній формі навчання за 

станом здоров’я навчається 11 дітей, що потребують корекції фізичного чи 

психоемоційного розвитку.  

Актуальним залишається питання застосування психодіагностичного 

інструментарію та корекційних програм у роботі з вказаною категорією дітей, які, як 

правило, потребують адаптації (зміна характеру подачі матеріалу, без зміни змісту або 

концептуальної складності завдання), рідше, модифікації відповідно до індивідуальних 
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особливостей дитини. Педагогічні працівники, які працюють з дітьми з ООП, беруть участь 

у школі педагогів інклюзивного навчання, що діє при Івано-Франківському ОІППО. 

В системі освіти міста на базі Бурштинського НВК та Бурштинської ЗОШ №3 діє 

2 логопедичних пункти, в зоні обслуговування яких знаходяться усі заклади дошкільної та 

загальної середньої освіти міста. Логопеди міста надають допомогу дітям з вадами 

мовлення, а також проводять корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП, які навчаються 

в інклюзивному класі. 

Забезпечення якісного психологічного супроводу  

навчально-виховного процесу 

У навчальних закладах міста працюють 7 практичних психологів, 3 соціальних 

педагоги.  

Успішно проведена просвітницька робота серед батьків та учнів. Протягом року до 

спеціалістів психологічної служби було багато звернень з боку батьків та учнів з 

різноманітних питань, що свідчить про доцільність та ефективність роботи служби. 

Важливою складовою роботи психологічної служби залишається співпраця з 

адміністрацією ЗЗСО, ЗДО, педагогічним та батьківським колективами, громадськими 

організаціями, службами у справах сім’ї та молоді з метою адекватного психолого-

педагогічного супроводу дітей. 

Створення здоров’язберігаючого середовища  

в навчальних закладах 

Пріоритетним завданням освіти міста є виховання дитини в дусі відповідального 

ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, 

формування у школярів свідомої мотивації здорового способу життя. 

У навчальних закладах міста проводиться робота щодо втілення державних програм, 

спрямованих на охорону здоров'я дитини та формування у неї свідомого ставлення до 

особистого здоров'я. Зокрема, забезпечується формування здоров’язбережувальних 

компетенцій та життєвих навичок як систематично, в процесі вивчення самостійних 

навчальних предметів – «Основи здоров’я», так і опосередковано, в процесі вивчення інших 

предметів – біології, фізичної культури, трудового навчання і т. д.  

У загальноосвітніх та дошкільних закладах здійснюється ефективний психолого-

педагогічний супровід учасників навчально-виховного процесу.  

Значна увага приділялася забезпеченню безкоштовними обідами учнів 1-4 класів. 

Було здійснено заходи щодо забезпечення закладів освіти необхідними медичними 

препаратами. 

Керівні кадри загальноосвітніх навчальних закладів пройшли навчання з питань 

охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

З метою популяризації здорового способу життя з  березня по  травень проведено 

спортивні змагання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Раціональне збалансоване харчування – одна з  

найважливіших гарантій міцного здоров’я дитини 

Організація харчування в закладах освіти м. Бурштина здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України.  

Безкоштовним харчуванням забезпечені учні 1-4 класів загальноосвітніх шкіл. 

Забезпечено безоплатними обідами дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. № 856 

«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах».  

Вартість харчування у ЗЗСО – 7 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, - 9 грн. 

Вартість харчування у ЗДО: 

– для груп раннього віку – 13 грн.; 
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– для дошкільних груп – 15 грн.; 

– для дошкільних груп с. Вигівка – 11 грн. 

На сьогодні укладено договори на постачання харчових продуктів, в тому числі 

проведено  процедури закупівель через систему Prozorro. 

Відділом освіти і науки ведеться систематичний контроль за якістю харчування у 

ЗДО та ЗЗСО. 

Оздоровлення та соціальний захист 

У 2018 році оздоровлення дітей проходило у формі занять у пришкільних таборах. 

Табори діяли на базі 5 навчальних закладів – Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3, Бурштинської 

гімназії та Бурштинського НВК, до їх роботи було залучено 145 учнів.  Вартість харчування 

1 учня на 1 день – 25 грн. 

Від оплати за харчування у ЗДО протягом січня-червня 2017 року звільнено 51 

дитину, у т. ч. 18 дітей із сімей учасників АТО, 19 дітей з малозабезпечених сімей, 7 дітей, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС, 3 дітей з інвалідністю, 2 дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 2 дітей, які за станом здоров’я не харчуються в ЗДО, а також на 

50% - 47 дітей з багатодітних сімей; у ЗНЗ – 38 учнів із сімей учасників АТО, 6 дітей, 

постраждалих від аварії на ЧАЕС, 31 дитину з малозабезпечених сімей, 10 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей з інвалідністю. 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

У 2018 р. в окрузі тестування м.Бурштина для складання ЗНО з української мови та 

літератури, історії України працювало два пункти – на базі Бурштинської ЗОШ №2 та 

Бурштинської гімназії. Відділ освіти і науки в травні 2018 р. провів навчання та 

сертифікацію працівників пунктів тестування (69 осіб). 

У ЗНО з української мови та літератури 24  травня 2018 р. взяли участь 276 

учасників, враховуючи студентів коледжів. Тестування з історії України складало 312 

учасників, у тому числі випускники шкіл Бурштина, а також Галицького та Рогатинського 

районів. Відповідно до розпорядження Івано-Франківської ОДА від 21.11.2017 р. № 687 

«Про підготовку та проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році» на 

тестування з математики, англійської мови, біології, географії, хімії та фізики випускників 

шкіл м.Бурштина доставлено до пунктів тестування м.Івано-Франківська. 

Робота з обдарованою молоддю 

Одним із пріоритетних напрямів роботи відділу освіти і науки є турбота про 

обдаровану, талановиту молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток. 

Школярі міста впродовж минулого навчального року брали участь у багатьох 

конкурсах, серед них: Міжнародний конкурс знавців української мови ім. П.Яцика; конкурс 

учнівської творчості ім. Т.Шевченка; Міжнародні конкурси «Кенгуру»; «Соняшник» 

«Лелека»; щорічний турнір юних програмістів, Всеукраїнський конкурс «Колосок». Крім 

того учні міста взяли участь у 14 конкурсах міського, обласного та  Всеукраїнського рівня. 

Переможців обласного етапу – 4. 

64 учнів навчальних закладів міста взяли участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, з них 19 стали переможцями (призерами). У 2016-2017 навчальному 

році було 30 призерів обласного етапу олімпіад.  

У  Малій академії наук взяли участь 3 учні Бурштинської гімназії і всі троє стали 

переможцями обласного етапу.  

Національне виховання учнівської молоді,  

формування громадянина-патріота 

Протягом ІІ півріччя 2017-2018 н. р. у навчальних закладах міста проведено виховні 

заходи, присвячені Дню пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, Міжнародному дню рідної мови, 

річниці Революції гідності та подіям на Майдані Незалежності (лютий 2017), річниці з дня 
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народження Тараса Шевченка (березень 2017), річниці Чорнобильської катастрофи (квітень 

2017), Дню пам’яті і примирення, Дню матері, Міжнародному дню сім’ї, Дню Європи, Дню 

Героїв, Дню слов’янської писемності і культури (травень 2017). 

Розроблено план дій щодо реалізації заходів, передбачених Концепцією 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженою наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641. 

Кадрове забезпечення 

У загальноосвітніх та дошкільних закладах міста працює 270 педагогічних 

працівників. Склад педпрацівників за кваліфікаційними категоріями: 

– вища категорія – 160 (59 %), 

– 1 категорія – 33 (12 %), 

– 2 категорія – 29 (11 %), 

– спеціаліст – 48 (18 %), 

У порівнянні з минулим навчальним роком значно зріз професійний рівень педагогічних 

працівників міста. 

Модернізація змісту і форм науково-методичної діяльності 

Методичний кабінет відділу освіти і науки працює відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням сесії Бурштинської міської ради від 05.03.2015 р. № 12/52-15. 

Розроблено Положення про методичну раду методичного кабінету відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради, Положення про міські спортивні змагання серед навчальних 

закладів, Положення про міські учнівські олімпіади з української мови та математики в 

початковій школі (3, 4 клас), Положення про міські методичні об’єднання вчителів-

предметників. 

Методичний кабінет продовжував працювати над науково-методичною проблемою 

«Формування професійної компетентності педагогічних працівників в умовах 

реформування освітньої галузі». Упродовж року було проведено 62 практичних семінари у 

різних методичних формах, 15 засідань методичних об’єднань. Забезпечено супровід 

курсової підготовки 61 педагогічного працівника, прийнято обласну педагогічну практику з 

шести предметів. Сформовано план накопичувальної системи курсової підготовки: 33 

педагогічних працівники. 

Здійснювався науково-методичний супровід проведення олімпіад, конкурсів учнів та 

вчителів тощо. 

Методичним кабінетом здійснено вивчення потреб і надання практичної допомоги 

молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період 

підготовки їх до атестації. Методисти були залучені до участі у роботі атестаційних 

комісій. Проведено вивчення досвіду роботи 5 педагогічних працівників; атестовано на 

прохання шкіл 7 педагогічних працівників позачергово; 32 працівники атестовано на 

підтвердження категорій та педагогічних звань; 17 працівників атестовано на встановлення 

категорій та звань. 

Здійснено методичний супровід упровадження інновацій:  

- Технології розвитку логічного мислення дошкільників; 

- Інтегроване навчання; 

- Ранкові зустрічі; 

- Фітбол гімнастика. 

Основні проблеми відділу освіти і науки, 

які потребують вирішення у 2018-2019 році 

1. Відділ освіти і науки функціонує не в повному об’ємі надання освітніх послуг, оскільки 

на даний час в системі освіти міста відсутня позашкільна освіта як центр естетичного 

виховання чи дитячої творчості, а також спортивна школа. Позаурочна гурткова робота 

в школах міста становить 72 години тижневого навантаження. Це не достатньо, щоб 
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забезпечити естетичне виховання дітей та підготовки спортсменів і разом з тим, щоб 

належно представити місто на конкурсах різного рівня.  

2. Значна увага на сьогоднішній день приділяється інклюзивному навчанню. Однак для 

більш ефективної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами необхідне 

забезпечення архітектурної доступності шкіл. Доступ для осіб з інвалідністю до 

першого поверху школи наявний у трьох загальноосвітніх навчальних закладах 

м.Бурштина із шести (окрім Бурштинської гімназії, Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№3 та Вигівського НВК), але і в цьому випадку доступ не є безперешкодним. Крім 

того, для підтримки освітнього процесу для дітей з ООП важливим питанням є 

створення міського інклюзивно-ресурсного центру або укладення угоди про співпрацю 

з територіально найближчим інклюзивно-ресурсним центром. 

3. Підвіз учасників навчально-виховного процесу. Перевезення учнів до місця навчання із 

сіл Коростовичі, Куропатники, Вигівка здійснюється автобусами Бурштинського 

МНВК, які на сьогодні морально і технічно застаріли. Освітня галузь міста потребує 

придбання нових шкільних автобусів для перевезення дітей. 

4. Поширення педагогічного досвіду, участь у конкурсах і виставках потребує 

налагодження видавничої роботи, яку можна здійснювати за рахунок зміцнення 

інформаційно-технічного забезпечення відділу освіти і науки, оновленням шкільних 

сайтів, передплатою періодичних видань. 

5. Потребують ремонту системи опалення та теплопостачання Бурштинської гімназії, 

каналізаційні мережі ЗОШ №2, ремонту покрівлі ДНЗ №6, системи опалення в ДНЗ №2. 

6. Створення нового освітнього простору для 1-х класів НУШ, а саме: закупівля меблів, 

оргтехніки, дидактичних матеріалів. 

7. Потребують капітального ремонту та оновлення столового інвентаря харчоблоки 

навчальних закладів. Харчування учнів без заміни технологічного обладнання буде 

ускладнене. 

8. Навчальні заклади міста потребують оновлення комп’ютерної техніки, оскільки наявне 

обладнання застаріле. 
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10. КУЛЬТУРА 

Вступ 

Відділ культури, туризму і зовнішніх зв’язків з 22 грудня 2014 року діє згідно 

Положення про відділ, де чітко вказано усі функції та посадові обов’язки штатних 

працівників.  

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2018 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, підтримку талановитої 

молоді, зміцнення та розширення культурно-мистецьких зв’язків, поліпшення  якості 

культурно-освітніх послуг відповідно до Указів Президента України, Постанов КМУ та ВР 

України, наказів Міністерства культури України, управління культури, національностей та 

релігій облдержадміністрації, а також розпоряджень міського голови, які стосуються 

діяльності відділу. 

Основні напрямки роботи 

1. забезпечення належних умов діяльності для всіх закладів культури міста та с. 

Вигівка,  а саме будинок  культури ім. Т.Г. Шевченка, міська дитяча музична школа, 

клуб та бібліотека с. Вигівка,  міська бібліотека для дітей, міська бібліотека для 

дорослих, історико-етнографічний музей «Берегиня», де загалом працює 94  

працівники;  

2. надання культурних послуг жителям міста  в частині задоволення духовних та 

естетичних потреб; 

3.  забезпечення належних умов праці та оплати праці для працівників культури та 

розвитку аматорського мистецтва, бібліотечної справи. 

Реалізація цих завдань здійснювалась через: 

- відповідне фінансування мережі закладів; 

- удосконалення законодавчої бази культурної сфери (новий Закон  України "Про 

культуру" та інші закони і підзаконні акти; 

- підтримку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 

- наполегливу, системну і відповідальну працю та сумлінне виконання  посадових 

обов’язків управлінського персоналу, централізованої бухгалтерії  відділу та 

працівників  мережі закладів культури. 

Робота відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків у 2018 році здійснювалася  

у напрямку реалізації  наступних  Програм, а саме:  

«Програма розвитку туризму міста Бурштин на 2016-2018 роки». 

    У 2018 році кошти  на реалізацію даної Програми не виділено. 

« Програма фінансової підтримки культурно-просвітницького товариства 

«Дзвін» на 2018 рік». Профінансовано 5,0 тис. грн.  для пошиття сценічного одягу. 

 

             «Програма  духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2018 рік». 

Затверджено в кошторисі 150 тис.грн. З них використано  147тис. грн., а саме:  

     на заходи від підтоплення та затоплення території  монастиря  Служебниць 

Господа та Діви Марії з Матара, та на озеленення території церкви Святого Йосафата. 
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 « Програма розвитку галузі культури м.Бурштин та с.Вигівка на 2018 » На дану 

Програму кошти не виділено. 

На утримання закладів культури міста та с. Вигівка  2018 році затверджено бюджетні 

асигнування  у розмірі 6632,3 тис. грн., фактично профінансовано за 9 місяців- 5104,3 тис. 

грн..Заробітна плата працівникам закладів культури протягом 2018 року виплачувалась 

своєчасно відповідно встановлених умов оплати праці. 

Надійшло по спеціальному фонду 1) батьківська плата -124.04 тис. грн.; 2) оренда 

приміщення БК ім. Т. Шевченка  – 0.7 тис. грн.  Разом 125.1 тис. грн. На заробітну плату 

викладачам  міської ДМШ  використано 180,7 тис. грн. 

 Кадрове забезпечення 

Спискова чисельність штатних працівників облікового складу становить 94  чол. З 

них у бібліотечній сфері – 11чол, в клубних установах – 35чол. , ц/бухгалтерія – 2чол., 

ДМШ – 37чол., керівництво відділу – 3 чол. 

Відповідно до планів роботи працівники відділу проходять навчання з підвищення 

рівня кваліфікації керівників і спеціалістів закладів культури і мистецтв в Навчально-

методичному центрі культури і туризму Прикарпаття в м. Івано-Франківськ, що 

безсумнівно сприяє їх професійному зростанню та покращенню роботи. 

Зокрема, рішенням міської ради від 28 лютого 2017 року № 03/24-17   впорядковано 

та затверджено структуру і граничну чисельність закладів культури м. Бурштин та с. 

Вигівка, а також прийнято у власність історико-етнографічний музей «Берегиня». Загальна 

кількість експонатів становить 2152. З них оригінальних – 1869.  Кількість екскурсантів 

протягом року становить близько тисячі чол.(100 екскурсій) Кількість проведених заходів – 

12. 

 

Проведення культурно-мистецьких заходів  

При клубних установах працює 7 колективів художньої самодіяльності, з них 4 

носять почесне звання "народний аматорський". Це народний хор ―Дністрове Перевесло‖, 

народна чоловіча хорова капела «Дзвін»,  народний аматорський оркестр народної музики 

―Кредо‖, оркестр народних інструментів, чоловічий та жіночий вокальні ансамблі, 

муніципальний духовий оркестр. При будинку культури ім. Т.Г. Шевченка успішно діють 

драматичний, зображувальний та вокальний гурток, учасниками яких є 120 дітей різних 

вікових категорій. 

       Всього закладами культури клубного типу за  2018 рік було проведено 78 

культурно-масових заходів (присутніх 8 120 глядачів), з  них для дітей та підлітків – 28 

заходів  (присутніх  2 100 глядачів). 

Працівники закладів культури клубного типу беруть активну участь в організації та 

проведенні загальноміських, загальнодержавних свят, ініціюють та впроваджують в життя 

цікаві мистецькі заходи. 

Протягом звітного періоду було проведено ряд культурно-мистецьких заходів, таких 

як: «Розколяда -2018», святковий концерт до Дня  Соборності України, заходи - реквієм 

пам’яті героям Крут та  Небесної Сотні, тематичний захід, присвячений 204-ій річниці Т.Г. 

Шевченку, конкурс читців Т. Г. Шевченка (переможець конкурсу Василина Кузів учениця 

Бурштинської гімназії), урочисте віче, присвячене Дню Перемоги над нацизмом у Європі та 

завершення Другої Світової війни, Дню Героїв України, цикл заходів у рамках відзначення 
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в місті 22-ї річниці Конституції України та Дня Молоді, Дня Державного прапора України, 

Дня незалежності України, Дня міста, відзначення  76-ї річниці Української Повстанської 

Армії та Дня Українського Козацтва, вшанування п’ятої річниці Дня революції Гідності та 

Свободи, міське віче до Дня пам’яті жертв голодоморів та політичних репресій в Україні, 

тощо. 

У вересні місяці  у рамках проведення 464-ї річниці від Дня народження м. Бурштин 

відбувся  Західний фестиваль молодих виконавців сучасної української пісні і танцю 

«Бурштинове намисто», учасниками якого були діти від 6 до 18 років. За участь у фестивалі 

надійшло 7,2 тис.грн.  Дані кошти було направлено на закупівлю статуеток, рамок, друк 

дипломів та афіш 

Зокрема, мистецькі колективи закладів культури клубного типу  взяли участь в 

обласних та Всеукраїнських фестивалях і конкурсах: 

- обласний фестиваль  народної музики «Лабух-фест 2018» місто Івано-Франківськ 

– народний аматорський оркестр Кредо. 

-  Прем’єра вистава «Лісова пісня» Лесі Українки, показ вистави «Останнє 

кохання» у Рожнятівському, Галицькому, Калуському районах та м. Бурштин  - 

драматичний гурток БК ім. Т.Г. Шевченка.  

- народна чоловіча хорова капела «Дзвін» відзначення 30-річчя створення першої  

в національної громадської організації Івано-Франківського обласного 

культурно-наукового товариства «РУХ»  в обласній філармонії імені Іри 

Маланюк. 

-  У жовтні місяці відбулося підтвердження звання «народний» Народного 

аматорського хору «Дністрове перевесло» 

- Участь муніципального духового оркестру  у святкуванні Дня міста (Калуш, 

Галич)  

Про роботу бібліотечних закладів 

Обслуговування міста книгою і інформацією здійснює 3 бібліотеки- міська бібліотека для 

дорослих,  міська бібліотека для дітей,  Вигівська сільська бібліотека. 

Бібліотеки  протягом 2018 року обслужили  близько двох тисяч  користувачів. 

Працівниками бібліотек проведено біля 120 масових заходів, більшість з яких було 

висвітлено на офіційному сайті міської ради та редакцією газети ―Бурштинський вісник‖. У 

2018 році бібліотечний фонд  бібліотек міста та с. Вигівка поповнився за рахунок 

спонсорів. 

Про роботу міської дитячої музичної школи (далі - ДМШ) 

Важливе місце в галузі культури міста займає початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад – ДМШ.  Основною метою якого є задоволення потреб 

громади і держави в цілому у вихованні найбільш обдарованих дітей та залучення їх до 

професійного мистецтва. 

Педагогічний склад працівників міської ДМШ становить – 37 чол. 

Контингент учнів налічує 325 дітей. 

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.08.2017р. року № 

158 ―Про збільшення контингенту учнів та погодження розміру батьківської плати у 

Бурштинській міській дитячій музичній школі на 2017-2018 навчальні роки‖ повністю 

звільненні від оплати за навчання: 

- діти –сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених родин; 

- діти-інваліди; 
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- діти, багатодітних сімей ( троє і більше дітей віком до 23 років, що навчаються); 

особливо обдарованих учнів, які впродовж 2-х і більше років займають перші місця в 

обласних конкурсах, а також діти-лауреати Всеукраїнських конкурсів та фестивалів; 

- діти учасників військовослужбовців, задіяних в зоні АТО. 

 

Впродовж 2017 -2018 навчального року  у міській ДМШ відбувся обласний конкурс 

виконавської майстерності творчих колективів, обласна олімпіада з музично-теоретичних 

дисциплін, а також інші заходи, в т. ч.  концерт, присвячений Міжнародному Дню музики,  

щорічний концерт Різдвяної музики, тощо. 

У квітні 2018 року проведено IIІ міський відкритий конкурс виконавців-

інструменталістів  ―Музиченьки‖. 

Підсумки 

Для забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури 

міста  вважаю за необхідне: 

- здійснювати системну роботу по зміцненню матеріально-технічної бази закладів 

культури шляхом співпраці із міською радою, управлінням культури, 

національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

- вирішення завдань щодо забезпечення  умов ефективної роботи аматорських 

колективів, самореалізації творчих особистостей; 

- забезпечення проведення культурно-мистецьких заходів, пов’язаних із 

відзначенням державних та професійних свят; 

- впровадження в роботу закладів культури новітніх технологій; 

- створення сайту відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків; 

- сприяння реалізації  Програм відділу культури; 

- збереження та популяризація об’єктів культурної спадщини м. Бурштин та 

створення їх реєстраційного списку; 

- поповнення та збереження бібліотечних фондів; 

- поточний ремонт даху клубу с. Вигівка та будинку культури ім. Т. Г. Шевченка; 

- придбання акустичної системи в будинок культури ім. Т. Г. Шевченка; 

- капітальний ремонт фасаду та подвір’я  міської дитячої музичної школи.  

- придбання вікон у міську ДМШ. 
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11. СПОРТ 

 

Відділ у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради працює згідно програм:  

 

 №06/44-18 «Про затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення 

і відпочинку дітей та учнівської молоді  м. Бурштин та  с. Вигівка на 2018-2021 

роки» - згідно якої на 2018 рік передбачено фінансування в сумі 50 тис. грн. з яких 

використано 42тис 891грн. 

 

 №07/44-18 «Про затвердження міської цільової соціальної програми «Розвитку 

фізичної культури і спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 2018-2021 роки» - згідно якої 

на 2018 рік передбачено фінансування в сумі 100 тис. грн. з яких використано 95 

тис. 659 грн. 
 

 № 36/21-16 «Про затвердження міської цільової соціальної програми «Молодь 

Бурштина» на 2017-2020 роки» - згідно якої на 2018 рік  передбачено фінансування в 

сумі 50 тис. грн. з яких використано 46 тис. 800 грн. 

Про виконання міської цільової соціальної програми  

«Молодь Бурштина  на 2017-2020 роки» 

№ 

п. 

п 

Дата Учасники 

№ 

розпоря

дження 

Захід 
Місце 

проведення 
Фінансування 

1 
06.03 

2018 

ГО «Право» 

м. Луцьк, 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

№88 

Заходи стосовно 

профорієнтації 

молоді за участю 

психолога Андрія 

Троценка 

ЗОШ 

 м.Бурштина 

 

1000 грн. 

2 
24.03 

2018 

ГО «Просвіта 

Молода», 

монастир 

«Волоченого 

Слова», 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

 

№87 

 

міський 

молодіжно-

виховний захід 

«Зустріч молоді»  

 

Бурштинськ

ий 

енергетични

й коледж  

ІФНТУНГ 

 

2000 грн. 
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3 
17.04 

2018 

ГО МНК 

ГО «Молода 

Просвіта» 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

 

№161 

Військово-

патріотичний 

табір «Гарт» 

Околиці 

м.Бурштин 

 

1000 грн. 

4 
27.04 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

Відділ освіти і 

науки 

 

№183 

Закупівля 

обладнання для 

міської команди 

патріотичної 

науково-

пізнавальної 

програми 

«Чорний Ліс» 

 

м. Бурштин 

 

3000 грн. 

5 
03.05 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

Відділ освіти і 

науки 

№196 

Нагородження 

історико-

краєзнавчої 

вікторини 

«Найкращі 

краєзнавці» 

Кубок міського 

голови 

ЗОШ 

 м. Бурштин 

 

1000 грн. 

6 
16.05 

2018 

Відділ у 

справах  

молоді і 

спорту 

АМЕР 

ДТЕК 

_ 

Зустріч з 

делегацією молоді  

м. Зеленодольськ 

Молодіжний 

центр 

ініціатив  

АМЕР 

_ 

7 
17.05 

2018 

Відділ освіти 

та науки  у 

співпраці з 

відділом  у 

справах 

молоді і 

спорту    

_ 

Флешмоб у 

рамках 

відзначення Дня 

Вишиванки  

Площа 

воїнів УПА 
_ 

8 
18.05 

2018 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту 

спільно  

БО "БФ 

"Карітас 

парафії 

священномуч

еника 

Йосафата 

міста 

Бурштин" 

 

 

_ 

Проведення 

товариського 

футбольного 

матчу між 

командами 

Карітас Івано-

Франківськ та 

Карітас  

м. Бурштин 

 

ПК 

―Прометей» 

 

_ 

9 
19.05 

2018 

ГО «Молода 

Просвіта» 

 

№ 219 

Організація 

паломницької 

 

с. Унів 

 

3000 грн. 
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Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

поїздки прощі 

«Бурштин-Унів» 

10 
01.06 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

Служба у 

справах дітей 

№ 224 

Захід 

присвячений Дню 

захисту дітей 

Площа 

поруч ПК 

«Прометей» 

Площа 

героїв УПА 

 

2000 грн. 

11 
05.06 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

ГО «Молода 

Просвіта» 

 

№256 

Організація  

екскурсійно-

пізнавальної 

поїздки для членів 

ГО «Молода 

Просвіта» 

 

Смт. 

Ворохта 

 

3000 грн. 

12 

12-

20.08 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

ГО«Просвіта» 

 

№338 

Організація 

наметового 

табору  

«Нам пора для 

України жить» 

 

с. Новий 

Мартинів 

Галицького 

р-ну 

4000 грн. 

Додатково 

залучено 

35 000 грн. 

(для придбання 

наметів) 

13 
15.08 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

 

№ 359 

Організація та 

проведення 

молодіжно-

патріотичного 

заходу 

«Українська 

дискотека» 

 

м. Бурштин 

 

4000 грн. 

14 
14.09 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту, 

відділ 

культури 

туризму та 

зовнішніх 

зв’язків 

 

№ 406 

Підтримка 

конкурсу 

«Бурштинове 

намисто» 

 

м. Бурштин 

 

2000 грн. 

15 
13.09 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

ГО  

«Твори 

Добро» 

 

№527 

№529 

Проведення 

міського   

молодіжний 

заходу «ЕМАУС» 

 

м. Бурштин 

 

3000 грн. 

3000 грн. 

16 
21.11 

2018 

Відділ у 

справах 

молоді і 

спорту 

№548 

Організація 

науково-

пізнавальної 

поїздки музеями 

Прикарпаття 

 

м Тлумач, 

Івано-

Франківськ 

 

2000 грн. 

17 28.11 Відділ у №560 Організація м. Івано-  
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2018 справах 

молоді і 

спорту 

заходів до 

 Дня інваліда  

Франківськ 1900 грн. 

«Розвитку фізичної культури і спорту м. Бурштин і с. Вигівка на 2018 рік» 

18 19.01. 

Відділ молоді 

і спорту 

 ГО«Свобода» 

 

_ 

Йорданські 

купання 
Бурштинське 

водосховище 
- 

19 26.01. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

_ 

робоча зустріч по 

питанні 

організації 

Шкільний турнір 

з футзалу «Кубок 

«Ураган»  в м. 

Бурштин. 

Бурштинськ

а ЗОШ №2 

 

_ 

20 28.01. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

ВК «Зелені 

Дракони» 

- 

Чемпіонат області 

з волейболу І тур 

серед 

ветеранських 

команд. 

спортзал 

ПК 

«Прометей» 

- 

21 11.02. 
ВК «Зелені 

Дракони» 
- 

Чемпіонат області 

з волейболу ІІ тур 

серед 

ветеранських 

команд 

м. Галич 
 

- 

22 14.02. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

Міська 

Федерація з 

футболу 

- 

Відкриття 

міського 

шкільного турніру 

з футзалу «Кубок 

НФК «Ураган» 

Спортзал 

Бурштинськ

ого 

енергетично

го коледжу 

ІФНТУНГ 

2500 

23 18.02. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

ВК 
«Західрембуд» 

- 

Чемпіонат області 

з волейболу серед 

чоловіків 

спортзал 

ПК 

«Прометей» 

 

24 
17-

18.02. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Авіамодельни

й гурток 

 

І Етап кубка 

України 

присвячений 

героям Небесної 

сотні 

м.Київ  

25 01.03. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

ВК 

№78 від 

01.03.20

18р. 

 м.Бурштин 12 000 
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«Західрембуд» 

26 05.03. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

СК «Воїн» 

№86 від 

05.03.20

18 

Закупівля 

необхідного 

спортивного 

інвентаря 

 7848 

27 
берез

ень 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

№112 

від 

19.03.20

18 

Придбання 

акустичної 

апаратури для 

проведення 

спортивних 

заходів в місті 

м.Бурштин 8820 

28 27.03. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

№131 

від 

27.03.20

18 

Закупівля форми 

для команди 

Бурштинської 

міської ради з 

метою належного 

проведення 

спортивних 

заходів. 

м. Бурштин 11000 

29 
01-

30.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

№149 

від 

06.04.20

18р. 

Проведення на 

території міста 

місячника «Спорт 

для всіх» 

м. Бурштин - 

30 05.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

НФК 

«Бурштин» 

№147 

від 

05.04.20

18р. 

Закупівля 

спортивного 

інвентаря для 

НФК «Бурштин» 

м. Бурштин 50 000 

31 13.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

№151 

від 

10.04.20

18р. 

Участь 

Бурштинської 

команди в 

футбульних 

змаганнях 

«Шкіряний м’яч» 

м.Івано-

Франківськ 
1300 

32 
14-

15.04. 

Авіамодельни

й гурток 

№116 

Від 

20.03. 

2018 

ІІ етап Кубка 

світу 

м.Світава 

(Чехія) 

(зайняли- 

ІІмісце) 

4000 

33 16.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

№139 

від 

03.04.20

18р. 

Проведення 

спортивно-

оздоровчого 

заходу «Руханка» 

м.Бурштин, 

пл.Героїв 

УПА 

- 

34 19.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

№167 

від 

19.04.20

Забезпечення 

спортивним 

інвентарем 

 9000 
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спорту   

ФК 

«Євробуд» 

с.Вигівка 

18р. футбольної 

команди 

«Євробуд» 

с.Вигівка 

35 20.04. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

КСС 

№159 

від 

17.04.20

18р. 

Організація 

спортивного 

заходу «Свято 

тенісу» 

м.Бурштин 

КСС 
Залучені кошти 

36 
05-

06.05. 

Авіамодельни

й гурток 
- 

ІІІ етап кубку 

України 

 «Кубок свободи» 

м.Тернопіль - 

37 
17-

18.05. 

Авіамодельни

й гурток 
- 

IV етап Кубка 

світу «Кубок 

Болгарії» 

м.Київ - 

38 
16-

17.06 

Авіамодельни

й гурток 
- 

Чемпіонат 

України 
м.Київ  

39 
15.05.

2018 

СК «Воїн» 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

№180 

від 

25.04.20

18р. 

Проведення в 

місті спортивного 

заходу «Майстер-

клас із 

самозахисту» 

ПК 

«Прометей» 
 

40 

01.06.

2018р

. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

№224 

від 

15.05.20

18р. 

Проведення в 

місті спортивного 

флеш-мобу з 

нагоди 

відзначення Дня 

захитсу дітей 

 

Площа 

позаду ПК 

«Прометей» 

 

41 

01.06.

2018р

. 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Відділ освіти і 

науки 

№251 

від 

31.05.20

18р. 

Проведення в 

місті 

Всеукраїнського 

олімпійського дня 

КСС  

42 
28.05 

2018 

Спортивні 

змагання на 

байдарках та 

каное На 

першість 

ДЮСШ 

 

№244 

Від 

25.05.20

18р. 

Нагородження 

спортсменів 

 

Веслувальна 

база ДЮСШ 

28.05 

2018 

43 

9-

10.06 

2018 

Бурштиновий 

хижак 2018 

№242 

від 

24.05.20

18р. 

Риболовні 

змагання хижої 

риби з човна 

Бурштинськ

а водойма 

1720 грн 

(кубки та 

медалі) 

44 
24.06 

2018 
«Бурсотка» 

№284 

Від 

18.06.20

18р. 

Веломарафон  

100 км. 

Маршрут 

Бурштин-

Журавно-

Ходорів-

Бурштин 

3000 грн. 

(медалі) 
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Про виконання міської цільової програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді в м.Бурштин та с.Вигівка за 2018рік»  

 

 Організація оздоровлення, відпочинку дітей та молоді відділом у справах молоді і 

спорту Бурштинської міської ради влітку 2018 року  проводиться відповідно до Закону 

України ―Про оздоровлення та відпочинок дітей‖ від 21.05.2009 року № 1401-VI із  змінами 

та доповненнями відповідно до наказу департаменту освіти науки та молодіжної політики 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації №361 від 31.05.2018р. «Про 

організацію оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

влітку 2018року» та згідно рішення міської ради від  26 січня 2018р. №06/44-18 «Про 

затвердження міської цільової соціальної програми «Оздоровлення і відпочинку дітей та 

учнівської молоді  м. Бурштин та  с. Вигівка на 2018-2021 рр.». 

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 нашої роботи. В м. Бурштин та с. Вигівка  загальна чисельність дітей шкільного 

віку за даними держстатзвітності в 2018 році становить 1656 дітей (від семи до сімнадцяти 

років включно). 

            В 2018 році на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки з обласного бюджету виділено 105 783,75 грн  з яких:.   

45 
28.06 

2018 

Міський 

турнір з міні-

футболу 

№293 

Від 

20.06.20

18р. 

Міський турнір з 

міні-футболу 

прсвяченй  

Дню Конституції 

України 

 

КСС «Бу 

ТЕС» 

2000 грн. 

(нагородження) 

46 
28.06 

2018 

Шаховий 

турнір 
№ 

Шаховий турнір 

прсвяченй  

Дню Конституції 

України 

ПК 

«Прометей» 

1500 грн. 

(нагородження) 

47 
15.09.

2018 

Проведення в 

місті 

спортивного 

заходу 

Бурштинська1

0 

№393 

Від 

07.09.20

18 

 м.Бурштин  

48 

07-

09.11.

2018 

Відділ  у 

справах 

молоді і 

спорту   

Федерація 

футболу міста 

№ 513 

Від 

05.11.20

18р. 

Проведення 

міських змагань з 

футболу 

«Шкіряний м’яч» 

 

КСС 
 

49 

02-

04.11.

2018р

. 

ВК 
«Захімрембуд» 

 
ЧемпіонатУкраїни 

ІІліга 
м.Сокаль  

50 
18.11.

2018р 
ВК 
«Захімрембуд» 

№542 

Від 

16.11.20

18р. 

Проведенння 

чемпіонату 

області з 

волейболу 

Спортзал 

ПК 

«Прометей» 
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- ДП  УДЦ «Молода гвардія» - 3 (100% бюджетні) – 2 (50%-фінансується за 

рахунок державного бюджету)  путівки  на суму 33 055,75 грн. 

- ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» 1 бюджетна путівка, 1 путівка, 

вартість, яких фінансується за рахунок державного бюджету на 30% загальна 

сума  12 048 грн. 

- Позаміський заклад оздоровлення та відпочинку «Сокіл»  10 бюджетних путівок 

вартістю  60 680 грн. 

            Відповідно до прийнятої міської цільової програми «Оздоровлення і відпочинку 

дітей та учнівської молоді  м. Бурштин та  с. Вигівка на на 2018-2021 рр». з бюджету міста 

виділено 50 000 грн. на оздоровчу кампанію 2018 року, на даний момент освоєно -  38 000 

грн.. Відділом у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради оздоровлено: 
16 – дітей учасників АТО; 

10 – дитини-сироти, дітей позбавлених батьківського піклування; 

36– дітей з багатодітної та малозабезпеченої сім’ї; 

7– дітей, що перебувають на диспансерному обліку; 

3 – дітей, які перебувають на обліку СЖО  

3 – дітей внутрішньо-переміщених осіб 

24 – талановитих та обдарованих дітей 

 

 ПК «ДТЕК Бурштинська ТЕС» виділено 35 путівок для дітей учасників АТО та 

інших пільгових категорій, загальна вартість котрих складає  212 415 грн. 

 Відділом освіти і науки Бурштинської міської ради оздоровлення дітей проводилось 

у формі пришкільних  літніх таборів, які діяли у 5 загальноосвітніх навчальних закладах 

(Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №1 «Зелена планета» - 20 дітей, Бурштинській ЗОШ I-III 

ступенів №2 «Ровесник» - 25 дітей, Бурштинській ЗОШ I-III ступенів №3 «Лідер» – 40 

дітей, Бурштинській гімназії табір відпочинку «Мрія» – 40 дітей, Бурштинському НВК 

«Сонячний» – 20 дітей). Загальна кількість дітей залучених до відпочинку у літніх таборах 

становить 145 осіб, які мають першочергове право на оздоровлення  відповідно до 

законодавства. Вартість харчування 1 дитини становила 25 грн/1 день. Загальна сума 

коштів, витрачених на організацію літніх таборів 50 750 грн. 

 Згідно інформації КО «Бурштинська міська центральна  лікарня» на диспансерному 

обліку по терапевтичному профілю перебуває 482 дитини з них оздоровлені: 

- амбулаторно 395 дітей; 

- стаціонарно 122 дитина; 

- санаторно -курортно 45 дітей(8- санаторій «Джерело»,1 дитина з 

супроводжуючим в санаторій «Хаджибей», 1 путівка м/д в Солотвино, 24 дитини 

в санаторії «Ясень» 8 – в санаторій «Сніжинка», 13- в санаторій «Єзупіль»). 

  

 Відділом у справах молоді і спорту консолідовано з згромадженням монастиря 

«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір на території 

монастиря для 50 дітей  тривалістю 6 днів, відділом виділено – 3 000грн. 

 З ініціативи Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» за підтримки відділу у 

справах молоді і спорту було проведено 3 денний духовно - відпочинковий табір – місію 

«Випробувані,як золото!» для 102 дітей (віком 6-11 років)  на території Бурштинської ЗОШ 

№3, виділено   5000  грн. 

 З ініціативи Бурштинського деканату отця декана Дмитра Шмігеля та 

Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» за підтримки відділу у справах молоді і 

спорту було проведено деканальний табір (наметове містечко) в с. Новий Мартинів з 

цілодобовим перебуванням «Нам пора для України жить» з 12-20 серпня 2018р.  для 45 

дітей виділено - 5 300грн. та залучено 35 000грн для придбання наметів. 

 На території Бурштинської ДЮСША (директор Маковій В.Д.) було проведено 

спортивно - відпочинковий табір «Золоте Весельце» для дітей  з 04-21.06.2018р. – 5000 грн.  
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 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 (90 осіб) – 6 500  грн.  та залучено 6 500грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ЗАХИСТ ПРАВ ДІТЕЙ 

 

З метою реалізації пріоритетних напрямків державної політики щодо поліпшення 

становища дітей в  2017 році  служба у справах дітей 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; 

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. 

 У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 

―Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини‖ 

складено індивідуальні плани соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування та затверджено їх на засіданнях комісії з питань захисту прав 

дитини  

За 2017 рік проведено 16 засідань комісії з питань захисту прав дитини (з них  

чотири позачергові), на яких розглянуто 50 питань:  

 затвердження індивідуальних планів соціального захисту дітей- сиріт та 

дітей позбавлених батьківського піклування – 1(11 індивідуальних планів);  
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 стан виконання батьківських обов’язків – 13; 

 стан виконання опікунських обов’язків – 3; 

 надання дозволу на укладення договору купівлі – продажу –7;  

 надання дозволу на укладення договору дарування –4; 

 призначення порядку і місця спілкування – 7; 

 про доцільність позбавлення батьківських прав-9; 

 надання дозволу на відмову на прийняття спадщини – 1; 

 про розгляд листа Івано-Франківської ОДА від 18.01.2017 року № 177/1/1-

17/01-045 про підготовку та видачу довіреності на представництво інтересів 

дітей, розлучених із сім'єю, від імені органу опіки та піклування працівникам 

служби у справах дітей – 1; 

 про надання дозволу на виїзд закордон – 1; 

 про створення прийомної сім'ї – 1; 

 про надання дозволу на переведення коштів з рахунку опікуна – 1; 

 про зміну опікуна – 1; 

 про доцільність повторного розгляду питання: «Про позбавлення 

батьківських прав» - 1; 

З ініціативи cлужби прийнято 31 рішення виконкому, 10 розпоряджень міського 

голови, спрямованих на соціальний захист, забезпечення законних прав та інтересів дітей. 

Службою у справах дітей підготовлено 33 листи за підписом міського голови. 

Працівники служби для представництва інтересів дитини взяли участь у 59 судових 

засіданнях Галицького районного суду і в 2 судових засіданнях Івано-Франківського 

адміністративного окружного суду. 

На території міста Бурштин  проживає – 3053 дитини, з них дітей шкільного віку – 

1642,  дітей з обмеженими функціональними можливостями – 12,  дітей, що проживають в 

багатодітних сім’ях – 348(104 сім'ї ).  

 Станом на  31.12.2017 року в місті є 56 дітей  батьки яких перебували чи 

перебувають в зоні проведення антитерористичної операції. Із них 2 дітей - батько яких  

загинув в зоні проведення антитерористичної операції. 

Станом на 31.12.2017 року на обліку перебуває 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування (5 дітей – сиріт,одна із них є інвалідом з дитинства і 8 дітей, 

позбавлених батьківського піклування). З них перебувають: 

- 12 під опікою, піклуванням родичів; 

- 1 дитина навчається в Бурштинському торгово-економічному коледжі і перебуває  

на повному державному забезпеченні. На даний час перебуває під вартою за вчинення ряду 

крадіжок. 

Дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування  виготовлено єдині 

квитки. 
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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 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 управління праці та соціального захисту населення 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 

31.12.2017р. на обліку перебуває 5 дітей, які опинились в складних життєвих обставинах та 

проживають у п'ятьох сім’ях.  

Протягом  2017 року на облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах 

було взято 4 дітей і 2  дітей знято з даного обліку у зв’язку із зникненням підстав взяття на 

облік. 

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. Проведено 4 індивідуальні бесіди із дітьми і 10 
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профілактичних бесід з батьками. 

Станом на 31.12.2017 р. 4 дітей з двох сімей потрапили в поле зору служби. З цими  

сім’ями  на даний час ведеться профілактична робота; 4 дитини знаходяться на обліку 

неповнолітніх, які перебувають на обліку правопорушників в Галицькому ВП ГУНП. 

Протягом 2017 року також  1 дитина знята з даного обліку.  

Протягом 2017 року  було скоєно 4 злочини неповнолітніми. 

Для попередження рецидивної злочинності  службою у справах дітей   проводяться  

профілактичні заходи, а саме: дані неповнолітні взяті на профілактичний облік, заведені 

особові справи. 

За  2017 рік службою організовано і проведено 5 профілактичних рейдів.    

На виконання наказу № 9 від 21.09.2017 року служби у справах дітей Бурштинської міської 

ради Про здійснення профілактичного рейдового виїзду в рамках проведення 

Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок», з метою попередження дитячої 

бездоглядності та безпритульності, профілактики злочинності, виявлення дітей, які не 

приступили до занять 1-го вересня, перевірки умов проживання дітей, які перебувають на 

обліку служби у справах дітей, попередження насильства над дітьми в сім’ях, працівниками 

служби у справах дітей Бурштинської міської ради проведено профілактичний рейд в м. 

Бурштин та с. Вигівка. До участі у проведенні даного профілактичного рейдового виїзду 

було залучено за погодженням начальника Галицького РС з питань пробації. 

Впродовж  2017 року видано 16 наказів по службі. 

Працівники служби пройшли навчання на тематичному короткостроковому  

семінарі: «Раннє виявлення, організація та здійснення соціальної роботи з сім'ями, дітьми та 

молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги». 

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»). 

З 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. було виділено кошти для формування 

подарункових «Великодніх кошиків» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування та дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах .  
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            Відзначаючи Міжнародний день захисту дітей, завдяки проведенню малюнків на 

асфальті було посилено увагу суспільства до проблем дітей, захисту їх законних інтересів, 

розвитку творчих здібностей дітей міста, заохочення  їх до творчої праці.    

             Також завдяки фінансуванню із 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» було 

придбано солодкі подарунки до святкування дня Святого Миколая. 

            Напередодні Дня усиновлення, а саме 29 вересня працівники служби у справах дітей 

Бурштинської міської ради в центрі міста провели захід під гаслом. « Усиновіть дитину, 

подаруйте їй сонце !». Також відвідали відділи міської ради, торгівельні центри з основною 

метою - інформування та ознайомлення громадян що ж таке усиновлення. Під час 

проведення акції працівники служби роздали пам’ятки усиновлювача та інші інформаційні 

матеріали, які були надані для роботи службою у справах дітей Івано- Франківської ОДА. 

             Також службою у справах дітей Бурштинської міської ради проводилась спільна 

робота в інтересах дітей з працівниками Галицького районного сектору з питань пробації  

та відділу Бурштинського бюро правової допомоги Калуського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.     

           За ініціативи служби у справах дітей Бурштинської міської ради в рамках підготовки 

та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства відбувся круглий стіл на 

тему: «Насильство в сучасному світі. Методи попередження та захист неповнолітніх від 

насильства». У заході взяли участь працівники служби у справах дітей, начальник 

Галицького районного сектору з питань пробації та працівник поліції, начальник відділу 

молоді і спорту. До участі в заході також були запрошені заступники по виховній роботі, 

психологи, соціальні педагоги загальноосвітніх шкіл, гімназії та коледжів міста Бурштин. 

Всі учасники даного заходу мали можливість обговорити найбільш проблемні питання, що 

стосуються методів попередження та захисту неповнолітніх від насильства. Було 

обговорено та узгоджено час проведення в навчальних закладах вище згаданої акції. Також 

відбулися зустрічі начальника служби у справах дітей, головного спеціаліста бюро правової 

допомоги Калуського МЦ з НБВПД, начальника Галицького РС з питань пробації із 

студентами та учнями торгівельно-економічного коледжу, учнями загальноосвітніх шкіл 

№2 та №3 міста Бурштина. Метою даного заходу було бажання донести актуальність 

проблеми подолання  насильства в нашій державі як спільної соціальної проблеми. 

           Станом на 31.12.2017 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. 
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В 2017 році було оздоровленню 4  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. В цьому році була  можливість оздоровити всіх дітей, але не було проявлено 

бажання опікунів. 

Протягом року службою отримано ,  опрацьовано  та надано відповіді на 231 лист 

,також зроблено 141 лист вихідної документації. 

Службою у справах дітей забезпечено висвітлення інформації про роботу служби на 

офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради і  в мережі Фейсбук. 

У звітному періоді здійснювався прийом громадян з питань захисту законних прав та 

інтересів дітей: поступило 56 звернень громадян, з них 34 до комісії з питань захисту прав 

дитини. Всі звернення розглянуто у визначені терміни відповідно до чинного 

законодавства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

1. Сектор прийому громадян  

2. Сектор призначення соціальних допомог та субсидій 

               За 11 місяців 2018р. у сектор прийому громадян ВСЗН Бурштинської міської ради 

звернулося 1766 осіб для отримання різних видів державних допомог. 

 

Отримувачі  різних видів державних допомог, 

а саме: 

Станом на 

01.12.2018 /осіб/                

1.Отримувачі  допомог сімей з дітьми, в т.ч:  

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами 67 

Допомога при народженні  дитини  116 

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 7 

Допомога при усиновленні дитини  - 

Допомога на дітей одиноким матерям 102 

2. Державна соціальна  допомога малозабезпеченим сім'ям 164 

3.  Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю  
26 

4. Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
34 
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психічного розладу, що за висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним  

5. Державна соціальної допомога особам, які не мають права на 

пенсію та особам з інвалідністю 
10 

6. Тимчасова допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме 

16 

7. Державна соціальна допомога дітям-сиротам та грошове 

забезпечення батькам-вихователям в будинках сімейного типу 
- 

8.Звернулось за призначенням субсидій з початку року 1184 

9.  Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги - 

10. Допомога особам, які переміщуються з окупованої території 20 

11. Компенсаційні виплати по догляду за особою з інвалідністю І 

групи та престарілим старше 80 річного віку  
13 

12. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 

пенсію, а саме допомога  особам, які досягли віку, що дає право на 

призначення допомоги  

6 

13. Допомога на поховання 1 

 

        Видано 17 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».          

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

  1.  Станом на 01.12. 2018 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

пільговиків зареєстровано 3281  осіб,  які мають право на пільги. Серед яких: 

300 Ветерани війни 

1031 Ветерани праці 

2440 Пенсіонери за віком 

1018 Діти війни 

189 Громдяни, які постраждали внаслідок ЧАЕС 

44 Особа (ЧАЕС)-1 категорія 

42 Особа(ЧАЕС)-2 категорія - ліквідатор 

37 Особа(ЧАЕС)-2 категорія-потерпілий 

23 Особа(ЧАЕС)-3категорія 

12 Дружина (чол.)- громадянина (ЧАЕС) померлого 

31 Дитина ЧАЕС- потерпіла 

77 Багатодітна сім’я ЗУ ―Охорона дитинства‖ 

113 Діти з багатодітних сімей 

 

Робота по формуванню реєстру продовжується. 

     2. За рахунок місцевого бюджету надаються  пільги для: 

інвалідів по зору 1, 2 груп - 13 осіб;  
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учасникам АТО – 2 осіб; 

реабілітованим - 8 осіб; 

учасники бойових дій (добровольці) – 6 чол. 

 

3. З  січня по листопад 2018 року  на відшкодування витрат по наданню пільг на житлово-

комунальні послуги  прийнято розрахунки на паперових та електронних носіях ( в dbf 

форматі) : 

Галицьке управління по експлуатації газового господарства  - 287930,12 грн. 

ПАТ ―УКРТЕЛЕКОМ‖- 37855,28 грн. 

КП ―Житловик‖ –669438,46 грн.  

Галицький РЕМ – 195911,01 грн. 

 

4. Щомісячно проводиться звірка інформації, що міститься в Реєстрі, з інформацією, яка 

надходить від підприємств та організацій, які надають послуги, щодо   громадян, які 

померли та відповідно до протоколів звірки вносяться зміни по кожній організації. 

Заносяться дані, які надходять від організацій надавачів послуг щодо різновидів послуг, 

зміни тарифів, площі житла на яку нараховуються пільги, працездатність осіб, які мають 

право на пільги та інші дані.  

   

5. Щомісячно заносяться нові справи осіб, які мають право на пільги з пенсійної бази, 

проводиться звірка осіб з інвалідністю, яким група інвалідності встановлена на визначений 

термін, для продовження цього терміну. 

6. Ведеться робота щодо призначення пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї ( ведеться прийом громадян, які подають 

декларації та довідки про доходи сім’ї за шість місяців, що передують місяцю звернення 

громадян).  

             Щомісячно навчальні заклади подають списки студентів на паперових та 

електронних носіях із зазначенням розміру стипендії для її виплатити. Інформація  

заноситься  до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб. 

На даний час отримують  щомісячно стипендію:  

29 чол. із  Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу - на сьогоднішній день відшкодовано на  загальну 

суму 378 880,00 грн. 

26 чол. із Бурштинського торговельно-економічного коледжу Киїського національного 

торговельно-економічного університету -  на сьогоднішній день відшкодовано на  загальну 

суму 190 830,00 грн. 

7. Спеціалістами відділу кожного місяця закриваються електронні картки по померлих 

громадянах згідно списків, що надходять від відділу реєстрації актів цивільного стану 

Галицького районного управління юстиції.      

 

8. Підготовлено відповіді на запити різних установ. 

 

9. Протягом 2018 року  звернулося  5 осіб для відшкодування витрат на безкоштовне 

поховання інвалідів війни та учасників бойових дій на загальну суму 20 859,4 грн. 

 

10. Щомісячно готуються звіти, інформації до департаменту соціальної політики 

облдержадміністрації, підприємствам та організаціям надавачам пільг на житлово-

комунальні послуги та іншим установам стосовно осіб, яким надаються пільги. Надаються 

відповіді на заяви та скарги громадян, а також спеціалістами сектору ведеться щоденний 

прийом громадян. За вимогою громадян видаються відповідні довідки. 
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11. Щорічно до 5 Травня ветеранам війни виплачується разова грошова допомога у 

розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. 

У 2018році до Дня Перемоги 288 ветерани війни отримали щорічну одноразову  грошову 

допомогу в сумі  272 820,00грн. 

 

12. Компенсації та пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

№ 

п/п 
 Нараховано з поч.року 

1. 
Компенсація вартості продуктів 

харчування 1, 2 категорія 

384 429,0 

Борг 21247,00 

2. Щорічна допомога на оздоровлення 12555,00 

3. 

Проїзд один раз на рік (туди і назад ) 

залізничним, водним, повітряним або 

міжміським автотранспортом 

 

0 

4. 
Одноразова компенсація сім’ї, яка 

втратила годувальника 
0 

 ВСЬОГО             396 984,00 

 

13.   На санаторно-курортне лікування та оздоровлення постраждалих  внаслідок ЧАЕС на 

обліку перебуває 17 осіб  1 категорії.  

     Згідно розподілу обсягу асигнувань, передбачених у 2018 році для надання грошової 

допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного лікування громадянам, які  

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи виділено 61 398,00 грн., що дало 

можливість оздоровити 9 осіб. 

   Проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з санаторіями та особами, які 

постраждалих внаслідок  Чорнобильської катастрофи віднесених до 1 категорії, щодо 

вибору громадянином санаторно-курортного закладу, який має ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання та 

укладання трьохсторонньої угоди  з санаторно-курортними закладами:  

ДП «Санаторій Черче »,  

ДП « Санаторно-курортний комплекс «Моршинкурорт», 

ПрАТ «Трускавецькурорт»,   

 

14. Сектором з координації суб’єктів, що надають соціальні послуги, пільги, компенсації  

видано  такі посвідчення: 

27 -   посвідчень «Ветерана праці; 

1  -    посвідчення «інваліда війни»; 

1 – посвідчення «дитина ЧАЕС потерпіла»; 

Видане 1- посвідчення дитини народженої від матері 2 категорії  

Заміна 2 –х посвідчень  ЧАЕС у зв’язку із втратою,                                                    1 – 

посвідчення  постраждалого учасника Революції Гідності. 

 

   15.  На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебувала 

61 особа, з них: 1 - інвалід війни; 14 - ветеранів війни; 33 – особи з інвалідністю  загального 

захворювання, 11 – учасників бойових дій  АТО,  

2- реабілітованих, оздоровлено – 24 особи. 
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16. В разі відмови громадян від отримання путівок складаються відповідні акти.  

У 2018 році складено: 

8 актів відмов на ветеранів війни, які відмовилися від путівок; 

12 актів відмов від путівок на інвалідів загального захворювання, які відмовилися від 

санаторно-курортного оздоровлення; 

2 акти відмови складено  на осіб,  постраждалих від ЧАЕС. 

 

17. На обліку числиться 678 осіб з інвалідністю загального захворювання. 

 Забезпечення осіб з інвалідністю засобами пересування, реабілітації та протезно-

ортопедичними виробами здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства,  зокрема  

згідно «Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-

інвалідів та інших окремих категорій населення», затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.04.2012 № 321. 

            Напротязі року до Централізованого банку даних з проблем інвалідності отримано та 

внесено 160 ІПР (Індивідуальних програм реабілітації інвалідів).  

 

 18. Ведеться робота  щодо формування потреби у забезпеченні ТЗР окремих категорій 

населення, внесення до Централізованого банку даних з проблем інвалідності  даних 

індивідуальних програм реабілітації, в т. ч. про освітній і професійний рівень осіб з інвалідністю, 

їх потребу в працевлаштуванні, потребу у забезпеченні технічних  та інших засобів реабілітації. 

       Видано  46 направлень для забезпечення протезно-ортопедичними виробами у кількості 127 

одиниць на суму 289 489,54 грн.  

Забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи технічними та 

іншими засобами реабілітації здійснюється згідно за договорами двосторонніми  або 

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. 

Протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення про вибір підприємства 

особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними 

представниками повідомляє підприємство щодо такого вибору, про що робиться відповідна 

відмітка у банку даних ЦБІ. 

Підприємство протягом наступних 20 робочих днів подає органу соціального захисту 

населення згоду/відмову на забезпечення відповідним технічним та іншим засобом 

реабілітації особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про що 

підприємством робиться відповідна відмітка у банку даних ЦБІ. 

Після надання згоди підприємством готується  двосторонній чи тристоронній договір для 

підписання. 

Після підписання акта приймання-передачі робіт (надання послуг) усі примірники актів, 

підписані відділом соціального захисту населення, особою з інвалідністю, дитиною з 

інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та підприємством, 

надсилаються відділом соціального захисту населення сторонам договору. 

 

19. Підготовлені документи для вирішення питань автотранспорту: 

1) надані запити на 9 осіб в м.Калуш в АІПС «Автомобіль»  центр ДАІ для отримання 

інформації щодо наявності у осіб з інвалідністю автомобілів; 

2) проведена робота щодо  переоформлення автомобілів, термін експлуатації яких більше 

10 років, у приватну власність осіб з інвалідністю. 

 20. Проведено нарахування грошових компенсацій за І та ІІ  півріччя 2018р.  на виплату 

грошових компенсацій 9 особам з інвалідністю,  з них 3 особам з інвалідністю - на 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0549-18/paran6#n6
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транспортні витрати в сумі 774,75 грн. та 6 особам з інвалідністю – компенсації на бензин, 

ремонт і технічне обслуговування автомобілів  в сумі  930,06 грн.. 

      На протязі 2018 року були підготовлені та здані всі необхідні звіти та інформації. 

 

4. Сектор  проведення виплат соціальних допомог, субсидій і пільг  

Серед яких: 

Вид державної соціальної  допомоги 

Кількість 

одержувачів з 

початку року 

на звітну дату 

( чол. ) 

Профінансовано з 

початку року на 

звітну дату 

 ( тис. грн.) 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 8 104,80 

Допомога при народженні дитини 
447 6032,02 

Допомога по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 
- - 

Допомога на дітей , над якими встановлено 

опіку чи піклування 
8 270,11 

Допомога на дітей одиноким матерям 42 793,97 

Допомога при усиновленні дитини 2 39,56 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів  
6 89,38 

Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям  
66 2405,92 

Державна соціальна допомога інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам. 
143 2814,10 

Допомога на догляд  ( щомісячна 

грошова допомога  малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним)   

13 285,89 

Державна соціальна допомога особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю 

29 501,68 

Компенсаційна виплата особі, яка здійснює 

догляд за особою з інвалідністю  І групи або 

особою, яка досягла 80 років 

54 19,04 

Компенсація  фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги 
6 12,15 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг 
1358 10443,10 

Виплата частин невикористаних сум субсидій 

за опалювальний період 2017/2018 років 
200 122,75 

Субсидія для відшкодування витрат на 

придбання твердого палива та скрапленого 

газу 

7 9,79 

Державна соціальна допомога на дітей-сирій та 

дітей, позбавлених батьківського піклування 
1 180,92 
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Допомога особам, які переміщуються з 

окупованої території 

 

 

11 182,13 

Всього: 
2401 24307,30 

 

Нараховано та профінансовано пільг з державного та місцевого бюджетів (тис.грн.)  

 Борг на 

01.01.2018р 

Нараховано з 

початку року 

Профінансовано з 

початку року 

Борг на 

01.12.2018 р. 

Природний газ 306,2 287,7 558,8 35,1 

Теплопостачання 0,0 422,2 387,9 34,3 

Електроенергія 0,0 195,9 115,2 80,7 

Водопостачання 0,0 111,9 55,9 56,0 

Квартплата 0,0 190,4 172,7 17,7 

Вивіз сміття 0,0 1,2 1,1 0,1 

Тверде паливо 0,0 3,0 2,0 1,0 

Скраплений газ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проїзд  49,6 0,0 0,0 49,6 

Всього 355,8 1212,3 1293,6 274,5 

 

 

    

Місцевий бюджет -1,3 67,2 60,4 5,5 

Зв'язок 0,0 37,9 35,6 2,3 

 

Нараховано та профінансовано з державного бюджету по програмі 2501200  учасникам 

ЧАЕС(тис. грн.) 

 Борг на 

01.01.2018р 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з початку 

року 

Борг на 

01.12.2018 р. 

Харчування 2710 22,3 383,3 384,4 21,2 

Одноразова на 

оздоровлення 2710 

0,0 12,6 12,6 0,0 

Одноразова членам 

сімей померлих 2710 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього 2710 22,3 395,9 397,0 21,2 

Дадаткова відпустка 

2730 

 

8,5 116,6 53,9 71,2 
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Бурштин ДТЕК 8,5 73,2 38,9 42,8 

Торгово-еконічний 

коледж 

0,0 10,1 0,0 10,1 

Автом,школа 0,0 6,6 0,0 6,6 

Житловик 0,0 9,8 6,0 3,8 

Лікарня 0,0 16,9 9,0 7,9 

Сан-курортне 

лікування 2730 

0,0 58,0 58,00 0,0 

Санат «Черче» 0,0 6,8 6,8 0,0 

Моршин 0,0 20,5 20,5 0,0 

Трускавець 0,0 30,7 30,7 0,0 

Всього 2730 8,5 174,6 111,9 71,2 

Всього 30,8 570,5 508,9 92,4 

 

                              Виплата допомог з місцевого бюджету  

Нараховано та профінансовано  (тис.грн.)                              

 Борг на 

01.01.2018р. 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з 

початку року 

Борг на 

01.12.2018р. 

Допомога  доплат 

ОУН-УПА 

м/б 

 

0,0 

 

 

44,5 

 

40,5 

 

4,0 

Допомога  доплат 

ОУН-УПА 

о/б 

 

0,0 

 

 

44,5 

 

44,5 

 

0,0 

п/збір 0,0 1,0 0,9 0,1 

о/допомога 0,0 285,6 280,6 5,0 

Добровольці АТО 0,0  25,0 18,0 7,0 

Всього 0,0 400,6 384,5 16,1 

 

   Виплата соціальних стипендій                  

   Нараховано та профінансовано  (тис.грн.)  
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 Борг на 

01.01.2018р 

Нараховано з 

початку року 

Профінансо-

вано з початку 

року 

Борг на 

01.12.2018 р. 

Бурштинський 

енергетичний 

коледж 

 

0,0 

 

 

378,9 

 

378,9 

 

0,0 

Торгово-

економічний 

коледж 

0,0 190,8 190,8 0,0 

Всього 0,0 569,7 569,7 0,0 

 

Робота по формуванню реєстру продовжується. 

Протягом звітного періоду видано 237 довідок  про перебування на обліку та про доходи 

зареєстрованих одержувачів соціальних  допомог та субсидій. 

 

5. Cектор бухгалтерської служби  

 Протягом  2018 року сектором бухгалтерської служби профінансовано   : 

Вид державної соціальної  допомоги 

Профінансовано 

з початку року 

на звітну дату 

 ( тис. грн.) 

 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 

 
104,80 

Допомога при народженні дитини 
6 032,02 

Допомога на дітей , над якими встановлено опіку чи піклування 270,11 

Допомога на дітей одиноким матерям 

 
793,97 

Допомога при усиновленні дитини 

 
39,56 

Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів  
89,39 

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

 
2 405,92 

Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам. 
2 814,10 

Допомога на догляд  ( щомісячну 

грошову допомогу малозабезпеченій особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ 

групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за ним)   

285,89 

Держ. допомога особам які не мають права на пенсію з інвалідністю 
501,68 

Держ. допомога особам які не мають права на пенсію, але досягли 

пенс. віку ( без стажу) 14,67 
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Комп. працездат. непрац. особі по догляду за особою з інвалідністю  

І групи та 80-річним перестарілим 19,04 

Держ допомога на дітей сиріт та дітей , позбавлених батьківського 

піклування ( прийомні сім’ї ) 

 

180,92 

 

Субсидію для відшкодування витрат на оплату  житлово-

комунальних послуг 

10 443,10 

Виплата частин невикористаних сум субсидій за опалювальний 

період 2017/2018 рр. 
122,75 

Субсидії  на тверде паливо та скраплений газ 9,8 

Пільги на ЖКП окремим категоріям населення 

 
1 291,72 

Пільги  на тверде паливо та скраплений газ 2,00 

Пільги на медикаменти та зубопротезування учасникам ЧАЕС 37,20 

Допомога учасникам ОУН УПА (обл.б) 

 
44,50 

Щомісячна допомога учасникам бойових дій (обл.б) 18,00 

Витрати на поховання учасників бойових дій  20,86 

  

Допомога особам, які переміщуються  

 
182,13 

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України 

«Мати-героїня», інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам 

та особам, які постраждали від торгівлі людьми 

11,89 

Щорічна разова допомога ветеранам війни 

 
295,95 

Довічна державна стипендія 

 
0,71 

Виплата соціальних стипендій студентам 
569,71 

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 509,49 

Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників АТО 
36,37 

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів 
207,21 

Держ допомога звільненим військовослужбовцям 
4,13 

Одноразова допомога учасникам масових протестів  
337,50 

Всього 
27 690,08 

 

 

Також профінансовано виплати населенню  з місцевого бюджету на суму 430,12 тис. грн., а 

саме: 
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Вид соціальної  допомоги 

Профінансовано 

з початку року 

на звітну дату 

 ( тис. грн.) 

 

Компенсацію особам, які надають соціальні послуги ( в т.ч. 

поштовий збір ) 

 

12,15 

Пільги окремим категоріям громадян з послуг звя’зку 

 
35,56 

Виплата учасникам ОУН УПА ( в т.ч. поштовий збір ) 

 

 

41,22 

Одноразові матеріальні допомоги жителям міста та учасникам АТО ( 

в т.ч. поштовий збір ) 
280,78 

Пільги, що надаються населенню на оплату ЖКП  

 
60,41 

Всього 430,12 

 

Видатків на утримання відділу соціального захисту населення з загального фонду бюджету 

профінансовано на суму 2 787,54 тис. грн. (при плані       2811,63 тис. грн), з яких 2 250,52 

тис. грн. складають видатки на оплату праці з відрахуваннями 497,27 тис. грн.  

 

  Щомісячно готуються та подаються звіти, інформації та запити  департаменту соціальної 

політики облдержадміністрації, районній державній адміністрації, підприємствам та 

організаціям надавачам пільг на житлово-комунальні послуги та іншим установам стосовно 

осіб, яким надаються пільги.  

6 .Сектор  з питань праці, контролю за правильністю призначення пенсій, соціальних  

допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю  

 

      Працівниками сектору  з питань праці, контролю за правильністю призначення пенсій, 

соціальних допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю постійно проводиться  вивчення 

та опрацювання законів України, постанов Верховної Ради України, Указів і розпоряджень 

Президента України, наказів Департаменту соціальної політики області, наказів, 

розпоряджень  міського голови та начальника відділу. 

     Сектором з питань праці, контролю за правильністю призначень пенсій, соціальних 

допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю відділу соціального захисту населення на 

постійному контролі тримається стан виплати заробітної плати на території міста.  

За січень-листопад місяць 2018 року  було 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 заробітної плати в місті. Відповідно до оперативних даних, станом на 

30.11.2018року заборгованість по виплаті заробітної плати по місту відсутня.  

За звітний період 2018 року відбулося 5 засідань міської робочої групи з питань легалізації 

виплати заробітної плати та зайнятості населення. 
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     За результатами роботи комісій підготовлено  інформації для фінансового відділу 

міської ради. 

Також за цей період відбулося 5 засідань робочої групи з питання забезпечення реалізації 

рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства 

в частині мінімальної заробітної плати. 

   Спеціалістами сектору з питань контролю за правильністю призначень соціальних 

допомог, субсидій  за січень- листопад 2018 року проведена слідуюча робота: 

- проведено  обстежень матеріально-побутового стану сімей з метою підтвердження їх 

права на отримання державної соціальної допомоги та житлової субсидії - 342; 

- складено актів обстеження матеріально-побутових умов сім'ї  на одноразову матеріальну 

допомогу - 167; 

- здійснення перевірок факту проживання, складання актів обстеження, надання 

консультацій особам, які тимчасово переселені із зони АТО - 41; 

     Перевірено 114 отримувачів ДСД  та   субсидії на ЖКП шляхом перевірки їх особових 

справ на предмет правильності оформлення та нарахування соціальної виплати сектором 

соціальних допомог; 

    Прийнято людей та надано консультацій щодо набуття права отримання соціальних 

виплат, оформлення необхідних документів та написання актів обстежень – 328чол. 

Зроблено запити до «Єдиного Держ. Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» 

- 87. 

Зроблено запит в «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно» - 64. 

За січень-листопад 2018 року  з контролю за правильністю призначення та виплати пенсій 

проведена така робота: 

- перевірено 475 пенсійних справ по яких було здійснено перерахунок раніше призначених 

пенсій згідно змін у чинному законодавстві та масових перерахунків,з них: 77 

новопризначених пенсійних справ та особових рахунків, які призначені Галицьким 

об'єднаним управлінням ПФУ; 

- перевірено 135  пенсійних справ та особових рахунків, по яких було здійснено виплату 

одноразової допомоги на поховання та недоодержаної пенсії 21справ в разі смерті 

пенсіонера Галицьким об'єднаним Управлінням ПФУ. Порушень не виявлено. Відправлено 

звіти. 

     Важливою формою регулювання соціально-трудових відносин між працівниками і 

роботодавцями є колективний договір підприємства. Сектором з питань праці, контролю за 

правильністю призначень пенсій, соціальних допомог, субсидій та зв'язків з громадськістю 

надаються рекомендації щодо застосування на підприємствах, в установах та організаціях 

переліку і розміру доплат й надбавок до тарифних ставок та посадових окладів працівників, 

приведення положень колективних договорів з нормами діючої Генеральної угоди, 

регіональних та галузевих угод. Сектором у 2018 році зареєстровано 6 колективних 

договорів та змін і доповнень до них.  

        До департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації за звітний період надано інформації та звіти -208. 

      За січень- листопад 2018 року скарг на урядову «гарячу лінію», що стосується роботи 

сектору-12.  

     У 2018 році  спеціалістами сектору проводився прийом документів на комісію з виплати 

одноразової грошової допомоги з державного - 17чол. та місцевого -151чол. бюджетів  та 
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допомог на поховання в тому числі –1чол, а також своєчасне надання звітів та інформацій 

щомісячно щодо роботи комісій . 

    Працівниками сектору ведеться діяльність  комісії, оформлення протоколів  та рішень 

комісії по розгляду заяв громадян по призначенню житлових субсидій, пільг і допомог. 

Впродовж січня –листопада 2018 року забезпечено проведення 15 засідань комісії з питань 

надання державних соціальних допомог, субсидій та надання пільг на яких розглянуті 

528заяв громадян , в тому числі: 

-24 заяв на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям  

-493 заяви  на отримання субсидії на жтлово-комунальні послуги; 

- 11заяв надання пільг за фактичним місцем проживання. 

 Забезпечення щомісячного надання звітів та інформацій щодо роботи комісії . 

         Постійно оновлюється банк даних багатодітних сімей міста, за січень –листопад 2018 

року спеціалістами сектору надано статус багатодітної сім'ї – 9. Поновлено документи, 

продовжено термін дії посвідчення –41чол. Видано посвідчень -70. Надано інформацій та 

звітів по багатодітних сім'ях –11. 

     Значну увагу відділ соціального захисту населення  приділяє роз’яснювальній роботі 

серед населення з пріоритетних напрямків соціального захисту. 

Протягом січня –листопада 2018 року   проводилося ознайомлення населення міста по 

питаннях, що стосуються соціального захисту населення у газеті «Бурштинський вісник» -

3публікацій та розміщення 25 інформацій на web-сайті Бурштинської міської ради. Надання 

щоквартального звіту -3 та щотижневої інформації у ДСП по цьому питанню. 

   Спеціалістами сектору постійно надаються консультації та рекомендації з питань, що 

належать до їх компетенції. 

      

7.Сектор  організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування  

 

 Відповідно до покладених завдань сектор організаційно-кадрової роботи та 

соціального обслуговування здійснює: 

 Ведення звітно-облікової документації; 

 Ведення трудових книжок і особових справ посадових осіб і працівників; 

 Підготовку державної статистичної звітності з кадрових питань; 

 Збір та обробку персональних даних працівників відділу; 

 Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю і 

службу в органах місцевого самоврядування; 

 Підготовку наказів за дорученням керівництва по особовому складу, з основної 

діяльності, про відпустки, відрядження і т.д; 

 Підготовку та проведення конкурсів на заміщення вакантних посад і т.д.; 

 Забезпечення організації діловодства відповідно до чинного законодавства; 

  Ведення реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, реєстрація пропозицій, заяв і 

скарг громадян тощо. 

Також сектором організаційно-кадрової роботи та соціального обслуговування проводиться 

обслуговування одиноких непрацездатних громадян похилого віку міста. Щоденно, крім 

вихідних, соціальні робітники докладають своїх зусиль, щоб належно обслужити одиноких 

пенсіонерів. Проводиться прибирання у помешканнях. Соціальні робітники стежать за 

чистотою на прибудинкових ділянках отримувачів послуг, які проживають у приватному 
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секторі, забезпечують продуктами харчування, ліками, оформленням субсидій, проплатою 

комунальних послуг, дрібним пранням і т.п. Стежать за станом їхнього здоров’я, 

викликають при потребі лікаря, заміряють артеріальний тиск, відвідують хворих в лікарнях. 

З метою забезпечення соціального обслуговування та формування банку даних одиноких 

осіб проводиться інформування та опитування сімей, а також осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю з метою виявлення потреб у соціальних послугах за місцем їх проживання. 

Станом на 01.12.2018 року на території м.Бурштина та с.Вигівка на обліку перебувають 56 

самотніх та одиноко проживаючих осіб похилого віку,осіб з  інвалідністю, хворих, які 

перебувають в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг. 

Станом на 01.12.2018 року 24 особи перебувають на надомному соціальному 

обслуговуванні, яке забезпечують 3 соціальних робітника, зокрема 10 осіб взято на облік за 

рік. 

Керуючись програмою підтримки пільгових категорій громадян було виплачено 11,200 тис. 

гривень для 56 осіб до Дня похилого віку, та 12,600тис. гривень для 63 осіб до Великодніх 

свят .  

За рік сектором здійснювався облік та реєстрація внутрішньо переміщених осіб з тимчасово 

окупованої території України та районів проведення АТО. Станом на 01.12.2018 року на 

території Бурштинської міської ради перебуває 20 сімей (28 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. 

Провідний спеціаліст забезпечує організацію діловодства відповідно до чинного 

законодавства, реєстрацію та пересилку вхідної та вихідної кореспонденції  відділу, 

виконує функції, що охоплюють забезпечення і обслуговування роботи начальника  відділу, 

одержує необхідні відомості для начальника від секторів та працівників відділу, викликає 

за його дорученням спеціалістів. 

                  Інформація про роботу центру АТО. 

     Станом на 01.12. 2018 року на обліку в центрі надання допомоги учасникам АТО 

Бурштинської міської ради перебуває – 102 учасники АТО, з них 85 чол. отримали статус 

учасника бойових дій, 7 визнані бійцями - добровольцями і мають посвідчення, видані 

Івано-Франківською обласною радою, яке дійсне на території Івано-Франківської області. 

За 2018 рік померло 3 учасники бойових дій АТО, загалом на території міста поховано 9 

військовослужбовців - учасників антитерористичної операції на Сході України. Також на 

обліку перебуває 2 постраждалих учасники Революції Гідності, які отримали легкі тілесні 

ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися в період 

з 21 листопада 2013 року  по 21 лютого 2014 року. 

     Бурштинською міською радою було прийнято «Програму соціальної підтримки сімей 

загиблих і постраждалих під час масових акцій громадського протесту в період з 21 
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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 

територіальної цілісності України, та інших громадян, які залучалися і брали безпосередню 

участь в Антитерористичній операції в районах її проведення на 2018-2020 роки». На 

виконання програми були передбачені кошти в сумі 175 400 тис.грн. 

    Станом на 01.12. 2018 року центром проведено 8 засідань комітету по виділенню 

матеріальних допомог та наданню пільг за рахунок коштів місцевого бюджету учасникам 

АТО. Розглянуто 25 заяв. 

    Особам, що прийняті на військову службу по контракту у Збройні Сили України – 6 чол. 

– виплачено 60 тис. грн. згідно програми з коштів місцевого бюджету. 

    Надано матеріальну допомогу  демобілізованим – 6 чол. на суму 11 500 тис. гривень. 

    Виділено матеріальну допомогу на поховання сестрі померлого військовослужбовця 

учасника антитерористичної операції Наритника В.В. в розмірі 3500 грн. та матері 

померлого учасника бойових дій АТО        Шатрова О.В. в сумі 5000грн.  

    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 01.12.2018 рік виплачено 32284 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). 2 

особам на суму 12795,05 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 6 чол. на суму 14254,67 грн. 

  Загальна сума використаних коштів по програмі складає 135272.32 грн. 

    Напротязі 2018 року 2 постраждалим учасникам Революції Гідності з державного 

бюджету було виплачено матеріальну допомогу у зв’язку з отриманням легких тілесних 

ушкоджень під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися в період з 

21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, в сумі 337 500 тис. грн. /62500грн. 

проплачено в 2017році/ (кошти державного бюджету). 

    Здійснюється додаткова виплата бійцям - добровольцям, які брали участь у захисті 

територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України з розрахунком 500 

грн. в місяць на одну особу. Сума виплачених коштів складає 18 000 тис. грн. (кошти 

обласного бюджету). 
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    Станом на 01.12.2018 року на відшкодування витрат по наданню пільг на тверде 

паливо  та скраплений газ звернувся 1 учасник АТО Боєчко В.А.  нараховано  та 

виплачено  1818,12 грн. (кошти державного бюджету). 

    Виплачено з державного бюджету  щорічну   матеріальну  

грошову   допомогу   до  5  Травня   81 учаснику бойових дій АТО  в  сумі   102 465 грн. 

    Напротязі 2018 року в стаціонарне відділення Бурштинської міської лікарні звернулося 

24 учасники АТО: 

- терапія 11 чол. 4814,39 грн.; 

- неврологія 6 чол. 1856,35 грн.; 

- інфекційне відділення 4 чол. 1687 грн.; 

- реанімація 1 чол. 189,20 грн.; 

- хірургія 1 чол. 176,66 грн.; 

- урологія 1 чол. 110,57 грн. 

   Загальна сума витрачених коштів складає 8834,17грн. 

   Амбулаторно у відділенні Бурштинської міської лікарні проліковано 75 чол. учасників 

АТО на загальну суму 23 974,10 тис. грн., сім’ї загиблих учасників АТО 9 чол. на суму 

2552,85 грн. 

   Виписано 5 санаторно-курортних карт для проходження санаторно-курортного лікування. 

    В школах міста навчається 45 дітей учасників АТО різного віку, які безкоштовно 

харчуються в шкільних їдальнях. На 2018 рік було виділено        60 345 тис. грн.  на 

харчування дітей у школах. Дошкільні навчальні заклади міста відвідувало 19 дітей, на 

харчування яких було виділено 66 000 тис. грн. 

    Компанією «ДТЕК Бурштинська ТЕС» було виділено 35 путівок на відпочинок  дітей 

учасників АТО та інших пільгових категорій в таборі «Сокіл» Галицького району. Загальна 

сума залучених коштів ДТЕК складає –       212 415 грн. Путівками скористалися 16 дітей 

учасників АТО, відпочинок тривав 18 днів. 

    В черзі на санаторно-курортне лікування  перебувало 11 чоловік, з них 3 чол. 

оздоровлено в м. Трускавці санаторій «Дніпро-Бескид»,  1чол. в м. Трускавці санаторій 

«Кристал», 1чол. в Моршин - курорт, 6 чол. відмовилось від оздоровлення у зв’язку з 

сімейними обставинами. Також на черзі на санаторно-курортне лікування перебувало 4 чол. 

- членів сімей загиблих учасників АТО, з них 2 чол. оздоровлено, ще 2 чол. відмовилось від 

оздоровлення у зв’язку з сімейними обставинами. Загальна сума витрачених коштів складає             

57 302  грн. 

    Потребу в соціально-професійній адаптації виявило 4 чол. : пройшли навчання та 

отримали права водіїв в Бурштинському учкомбінаті - 1 чол., Бурштинська АШ ТСО 

України – 1 чол. Вартість навчання за двох чоловік становить 8300 грн. – кошти державного 

бюджету, 1 чол. відмовився від професійного навчання в зв’язку з сімейними обставинами, 

ще 1 чол. перебуває на черзі у зв’язку з формуванням групи. 
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        Земельну ділянку під особисте житлове будівництво отримали 80 учасників АТО. В 

черзі на покращення житлових умов перебуває 2 учасники бойових дій. На протязі 2018 

року стали на чергу 7 чол. для отримання земельної ділянки під будівництво особистого 

житла, 4 чол. під будівництво гаражів та 3 чол. для ведення особистого селянського 

господарства, 1 чол. під садівництво. В резерві знаходиться 3 земельні ділянки. 

    У 2018 році на обліку  в центрі зайнятості перебувало 3 учасника АТО, з них 2 чол. 

працевлаштовано. 

    В квітні місяці зусиллями волонтерів і «ДТЕК Бурштинської ТЕС» 15 родин учасників 

АТО побували на реабілітаційній поїздці в с. Павлівка Івано-Франківської обл. де каталися 

на конях, а також відвідали Галицький природній парк. 

    Також  17 сімей учасників АТО відвідали екскурсійну поїздку замками Львівщини та її 

святинями. 

    На відпочинок в готельному комплексі «Резиденція «Синьогора» с. Гута з червня по 

вересень було відправлено 8 сімей учасників АТО за програмою ОДА.  

    Батькам загиблого учасника АТО Савчака В.Є. випала можливість відвідати 

паломницький  тур Меджугор’є, де відвідали святі місця та побували на духовних 

навчаннях.  

   За співучасті служби у справах дітей Бурштинської міської ради та громадської 

організації «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО» відбувся духовно-просвітницький 

захід на тему «Воскресни для Бога», де 13 дітей учасників АТО взяли участь, а по 

закінченні отримали заохочувальні подарунки. 

      Проводиться співпраця між Бурштинським бюро правової допомоги Калуського МЦ та 

центром АТО з надання безоплатної вторинної правової допомоги учасникам АТО, щодо 

інформування в рамках реалізації проекту Міністерства юстиції України «Я МАЮ 

ПРАВО», основне завдання якого є підвищення рівня знань українців щодо своїх прав у 

різних сферах життя, правової свідомості громадян та спроможності громад захищати свої 

права. 

   Спільними зусиллями центру АТО та ПК «Прометей», для учасників АТО та їх сімей 

було виділено безкоштовні квитки на концерт Світлани Весни, Paul Manandise 

патріотичний альбом «Мій рай», Тоня Матвієнко  альбом «Тобі».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  Волонтерами в липні місяці у Івано-Франківську на німецьких озерах на гастрофестивалі 

«Франківська  мармуляда», волонтер «Мати пісків» нагороджувала матерів загиблих 

учасників АТО народною відзнакою «Орден матері бійця АТО» (Білоголовська, Савчак, 

Соківка) та батька (Максименка). 

    Про учасників АТО та їх сім′ї завжди пам′ятають: запрошують на усі заходи,  які 

відбуваються у місті та області, нагороджують відзнаками та грошовими   преміями. 
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14. НАДАННЯ АДМІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

У 2018 році Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради значно 

розширив свої сервіси, збільшено перелік послуг, подано заявку на грантові проекти, 

визначено амбітні ідеї на майбутнє. 
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   Але, кажучи про головне, що відбулося у році, що минув, варто  відзначити, що 2018 став 

роком, коли ЦНАП м.Бурштин знайшов багато партнерів, колег та друзів серед яких 

експерти Програми «U - LEAD з Європою», компанія ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

 Упродовж 2018 року Центр надання адміністративних послуг у місті Бурштин (надалі 

ЦНАП) працював над забезпеченням системи якісного надання адміністративних послуг, 

скороченням термінів та спрощенням процедур їх надання. Загалом ЦНАП працював над 

вдосконаленням своєї  роботи відповідно до вимог чинного законодавства, створенням 

позитивного іміджу міської влади. Адміністратори успішно освоїли он-лайн курс «Єдині 

вимоги (стандарт) до якості обслуговування відвідувачів ЦНАП» пропонований 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Адже, основне ж завдання ЦНАП 

– це надання якісних адміністративних послуг, тобто все те, чого потребують громадяни 

щодня і з чим вони звертаються до влади.  

Суттєвим елементом забезпечення якісного реагування на звернення громадян є відкритість 

органів виконавчої влади перед територіальною  громадою міста. Цьому слугує офіційний 

веб-сайт Бурштинської міської ради, де регулярно оприлюднюються розпорядчі документи  

ради і виконкому, інформації про актуальність подій і проблем життєдіяльності міста. 

Функціонує сторінка ЦНАП на офіційному сайті міської ради. Вона містить перелік послуг 

ЦНАП, інформацію про режим роботи, його місцезнаходження, довідковий телефон, карту 

та адресу електронної пошти. На всі адміністративні послуги з реєстру послуг затверджені 

інформаційні картки (ІК), які розміщені у ЦНАП і на сайті. На сторінці ЦНАП розміщені 

нормативно-правові документи, положення, звіти, інформація про діяльність Центру. 

Актуальні новини про роботу ЦНАП розміщуються у мережі Facebook (Адмінпослуги 

Бурштин та ЦНАП Бурштинської міської ради). 

Сьогодні у ЦНАП Бурштинської міської ради можна отримати послуги у сфері земельних 

відносин, будівництва, архітектури, соціального захисту населення, вклеїти фото в паспорт, 

здійснити реєстрацію місця проживання, а також державну реєстрацію народження, шлюбу 

та смерті, зареєструвати Громадську організацію. Варто зазначити, що також значна 

частина відвідувачів звертається за отриманням інформації та консультації як особисто так 

і в телефонному режимі.  

Однак, основним завданням над яким працював ЦНАП в звітному періоді – це 

запровадження комплексного підходу до надання послуг, а саме: при реєстрації 

новонародженої дитини приймаються документи на реєстрацію місця проживання дитини.  

В той же час кількість послуг впродовж 2018 року зросла. Станом на 1 січня 2018 року 

перелік послуг складав – 83 послуги. На даний час у ЦНАПі міста Бурштин надається 153 

послуги, з них - 64 послуги міської ради та 89 послуг територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади. 

Показовою є статистика роботи ЦНАП за звітний період. У рейтингу серед всіх ЦНАПів 

області, Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради займає 4 місце. 

Так, протягом  2018 року до ЦНАП Бурштинської міської ради звернулось 3000 (2017 рік – 

2357) суб’єктів звернень, а саме: 

- Сектору реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних 

осіб – 1257,  

-Державної міграційної служби - 358,  

-Містобудування і архітектури - 41, 

- Держгеокадастру – 484,  

-Головного територіального управління юстиції – 5, 

-Земельно-екологічного відділу – 122, 

-Соціального захисту населення – 516, 

-Виконавчого комітету Бурштинської міської ради – 180.  

Зареєстровано 2 відмови у наданні адміністративних Головного територіального управління 

юстиції в Івано-Франківській області та 1 відмова у реєстрації земельної ділянки Головного 

управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області.  
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Надано понад 6000 консультацій, в тому числі в телефонному режимі. 

Також адміністратори склали 194 постанови у вигляді попередження та 1 протокол.  

У 2018 році у ЦНАПі працювали 3 адміністратори та 1 керівник. 

Завдячуючи злагодженій роботі адміністраторів ЦНАП та суб’єктів надання 

адміністративних послуг надходження до бюджету Бурштинської міської ради від надання 

послуг становило майже 32 000 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.  

Протягом  2018 року ЦНАП Бурштинської міської ради додав ще кілька досягнень: 

- подав заявку та став переможцем відбору другого раунду Фази впровадження Програми 

«U-LEAD з Європою» для покращення якості надання адміністративних послуг для 

населення. Учасники Програми отримують допомогу на модернізацію Центрів надання 

адміністративних послуг, інституційну підтримку, матеріальне забезпечення Центру; 

- придбана Робоча Станція з комплектом обладнання та встановленим спеціалізованим 

програмним забезпеченням для оформлення та видачі паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон з електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки; 

- адміністратори відвідали декілька зразкових ЦНАПів України, отримали досвід роботи у 

різних сферах діяльності центру, пройшли навчання у Державній міграційній службі з 

питань виготовлення паспортів; 

- встановлено металеві решітки (грати) на вікна та двері для належного захисту техніки та 

архівних документів ЦНАП. 

 Окрім того, на найближчу перспективу маємо наступні амбітні цілі: 

 - розпочати прийом послуг щодо оформлення та видачі паспорта громадянина України  та 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон з електронним носієм; 

- забезпечити надання супутніх послуг (ламінування, виготовлення копій, банківські 

послуги) у Центрі;  

- запровадити надання послуг РАЦС через ЦНАП; 

-організувати видачу відомостей із Державного земельного кадастру через ЦНАП; 

- планується зменшення кількості документів необхідних для отримання послуги. Основна 

мета - зробити процес надання послуги максимально прозорим та зручним для замовника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ  

(речових прав на нерухоме майно та їх обстежень юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємств та громадських формувань) 
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Відділ державної реєстрації (далі – відділ) здійснює свої повноваження відповідно 

до Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме та їх обтяжень»,            

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань».  

Основними функціями відділу є проведення державної реєстрації права власності та 

інших речових прав (права оренди, постійного користування) на нерухоме майно, 

проведення державної реєстрації (новоутворених) та внесення змін до відомостей  (діючих) 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців. 

Завданнями  Відділу є: 

- проведення державної реєстрації прав; 

- ведення Державного реєстру прав; 

- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

- формування та ведення реєстраційних справ; 

- прийому документів, поданих для державної реєстрації; 

- державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій; 

- ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього. 

 Повноваженнями Відділу є: 

1) прийом документів; 

2) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів; 

3) перевірка  документів на наявність підстав для відмови у державній реєстрації; 

4) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за 

відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації 

шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру; 

5) ведення  Єдиного державного реєстру; 

6) встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, 

а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими 

правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; 

7) перевірка документів на наявність підстав для зупинення розгляду заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, зупинення державної реєстрації прав, відмови в державній 

реєстрації прав та прийняття відповідних рішень; 

8) під час проведення державної реєстрації прав, що виникли в установленому 

законодавством порядку до 1 січня 2013 року, запитує від органів влади, підприємств, 

установ та організацій, які відповідно до законодавства проводили оформлення та/або 

реєстрацію прав, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для такої 
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реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів 

та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником; 

9) під час проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки використовує 

відомості Державного земельного кадастру шляхом безпосереднього доступу до нього у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 

10) відкриває та/або закриває розділи в Державному реєстрі прав, вносить до нього записи 

про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав; 

11) присвоює за допомогою Державного реєстру прав реєстраційний номер об’єкту 

нерухомого майна під час проведення державної реєстрації прав; 

12) виготовляє електронні копії документів та розміщує їх у реєстраційній справі в 

електронній формі у відповідному розділі Державного реєстру прав (у разі якщо такі копії 

не були виготовлені під час прийняття документів за заявами у сфері державної реєстрації 

прав); 

13) формує документи за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав; 

14) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та 

іншими нормативно-правовими актами. 

 

Інформація за реєстраційними діями та веденням реєстраційних справ у 2017 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  -  445; 

- передано документів р/справи за місцезнаходженням  -  196; 

- прийнято документів р/справ (ведення архіву)  -  417. 

 

Здійснення реєстраційних дій в Єдиному Державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - ЄДР: 

- державна реєстрація юридичних осіб: 

новоутворення, внесення змін  -  69; 

припинення  -  2. 

- державна реєстрація фізичних осіб-підприємців: 

реєстрація ФОП  -  156; 

внесення змін  -  45; 
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припинення  -  92. 

- передано документів р/справи за місцезнаходженням  -  78; 

- прийнято документів р/справ (ведення архіву)  - 27. 

Проведення зазначеної вище державної реєстрації прав здійснюється в результаті 

справляння плати – адміністративного збору в дохід місцевого бюджету.  

За період 2017 року, станом на 31 грудня 2017 року, відділом з двох зазначених 

Реєстрів справлено до міського бюджету 84 898 грн. (вісімдесят чотири тисячі вісімсот 

дев’яносто вісім гривень). 
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16. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ОСІБ   

ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ 

 

1. Видано довідок      -     7 397 шт. 

2. Зареєстровано осіб -   727  осіб ( надано послугу на суму – 14 785, 55 грн.) 

3. Знято з реєстрації   -   326   осіб ( надано послугу на суму -  5009, 72 грн.) 

4. Оформлено будинкових книжок  - 47 шт. 

5.   Відправлено   повідомлень про зняття з реєстрації – 157 . 

6. Надано відповідей на запити в суди Галицького та Рогатинського району про реєстрацію 

осіб – 153 шт. 

7. Зроблена підшивка документів за 9 місяців 2018 року 

8. Щомісячне надання звітів в Бурштинський державний реєстр виборців на зареєстрованих 

та знятих з реєстрації осіб. 

9. Щотижневе надання звітів в Галицький РС УДМС на зареєстрованих та знятих з 

реєстрації осіб. 
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17. ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ 
 

           Станом на 01 січня 2018 року в АІТС ―ДРВ‖ у м. Бурштині значиться 11590 

виборців. 

           Станом на 01.01.2018 року суб'єктами подання даних у відділ ведення Державного 

реєстру виборців у відповідності до ст. 22 Закону України ―Про Державний реєстр 

виборців‖ зареєстровано 5 суб'єктів (Галицький РС УДМС в Івано — Франківській області, 

відділ ДРАЦС Міністерства юстиції в Галицькому районі, Галицький районний суд, 

Бурштинська міська лікарня та Орган реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації 

місця проживання фізичних осіб за місцем проживання виконавчого комітету Бурштинської 

міської ради), які подавали до Бурштинського ВВ ДРВ протягом  2017р. відомості: 

 Галицький РС УДМС в Івано — Франківській області — 67; 

  відділ ДРАЦС Міністерства юстиції в Галицькому районі —22 ; 

  Галицький районний суд — 24; 

 Бурштинська міська лікарня — 12; 

 Орган реєстрації  ОМС — 57. 

          Відділом за період 2017 року внесено до бази АІТС ДРВ 1314 рядків періодичного 

поновлення, з них: 

- виповнилося 18 років -219 чоловік. 

- зареєстровано -380 чоловік 

- знято з реєстрації-431 чоловік 

- зареєстровано смерть -168 чоловік 

- зміна прізвища-101 чоловік 

- зміна дати народження або місця народження -12 чоловік 

         У відділі ведення Державного Реєстру виборців затверджено номенклатуру, яка 

включає в себе  45 справ: 

 Діловодство у відділі відповідає вимогам інструкції з діловодства. 

 Документи, що надходять до відділу, реєструються вчасно і мають відповідні 

резолюції.  

  Керівником відділу видано 439 накази,  з питань внесення змін до персональних 

даних виборців, внесення запису, знищення запису в Реєстрі та внесення змін до 

місця народження виборців. 
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18. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 

            Згідно плану військово-облікового  бюро на 2018 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. 

             Здійснена перевірка стану військового обліку Галицьким районним військовим 

комісаріатом військово-облікового бюро Бурштинською міською радою. 

             Своєчасно були підготовлені, надані списки на юнаків 2002 року народження  для 

військкомату, для проходження медичної та приписної комісії. 

             Призовники 1991-2000 року народження, згідно графіку, проходять  призовну 

медичну комісію ( 809 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 – 89 чол. 

            Знято з військового обліку – 118 чол. 

            Видано довідок про сімейно-майновий стан для призовників – 218 шт. 
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На військовому обліку в м. Бурштин перебуває – 1754 чол. 

 

19. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ,  

ОБОРОННА ТА МОБІЛІЗАЦІЙНА РОБОТА 

Відповідно до Законів України  «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» із 

змінами та доповненнями, «Про місцеве самоврядування в Україні», та іншими 

нормативними документами. 

За звітний 2018 рік була виконана робота: 

- Підготовка та надання доповіді в облдержадміністрацію про стан мобілізаційної 

підготовки та рівень мобілізаційної готовності за 2018 рік 

-  Підготовка та надання інформації  в ОДА про шефство над ЗСУ (щоквартально).  

-  Відповідно до листа ОДА проведено корегування показників мобілізаційного плану. 

- Вивчення нового Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних. 

- Розроблено програму фінансування мобілізаційних заходів населення та заходів з 

територіальної оборони на 2019-2020 роки. 

-  Розроблено комплексу програму профілактики злочинності на 2019-2021 роки 

-  Розроблено положення про систему відеоспостереження в м. Бурштин 

- Протягом звітного періоду за планом мобілізаційної підготовки було продовжено роботу з 

відпрацювання та уточнення оперативно-мобілізаційних документів, у першу чергу з 

питань життєзабезпечення населення міста в особливий період, організації взаємодії з 

військовими комісаріатами з питань організації оповіщення, збору і поставки 

мобілізаційних ресурсів в особливий період, навчання посадових осіб виконавчих органів 

міської ради щодо дій в особливий період тощо. 
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20. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

Протягом року на території Бурштинської міської ради мали місце 4 надзвичайні ситуації:  

- сильні снігопади 18-19 березня 2018 року; 

- сильні пориви вітру з дощем 31.07.2018 року та 26.08.2018 року; 

- пожежа на даху багатоквартирного будинку на вулиці В. Стуса, 15 - 07.09.2018 року. 

Наслідки даних ситуацій ліквідовані. 

Станом на 27.09.2018 року зареєстровано 282 нещасні випадки (43 випадки  з дітьми віком 

до 14 років), з них: 

падіння – 195; 

випадкова дія неживих механічних сил – 53; 

вплив живих механічних сил – 13; 

спричинені дією вогню та полум’я – 14; 

в наслідок дії інших та не уточнених факторів – 7. 

Головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

виконувались завдання, які сприяли збереженню техногенної та природної безпеки на 

території міської ради, а саме: 

Розроблено План евакуації населення Бурштинської міської ради у разі загрози виникнення 

або виникнення надзвичайних ситуацій. 

Проведено 13 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, на яких було розглянуто 39 питань, з яких 22 планові і 17 

позапланових. Відкореговано розпорядчі документи, що стосуються даної комісії. 

Сформовано проект цільової програми протипожежного захисту адмінбудівлі міської ради, 

закладів освіти, охорони здоров’я та культури в м. Бурштин і с. Вигівка на 2019-2021 роки, 

затвердженої Рішенням міської ради від 28.11.2018 року. 

Відповідно до рішення сесії міської ради від 26.01.2018 року № 01/44-18 на потреби 

цивільного захисту було виділено 108 744 грн (Резервний фонд: 100 000 грн, «Комплексна 

цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту м. Бурштин та с. Вигівка на 2016-

2020 роки»: 8 744 грн). Станом на 01.11.2018 року використано 100 937 грн (накопичення 

міського матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 

виконання робіт). 
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Видано 5 розпоряджень міського голови та 1 рішення виконавчого комітету, що стосуються 

попередження виникненню надзвичайних ситуацій, та ліквідації наслідків у разі їх 

виникнення. 

Відповідно до цих розпоряджень проводилась робота з: 

- підвищення готовності органів управління, сил та засобів цивільного захисту міста до дій 

під час можливого пропуску льодоходу, повені та паводків; 

- підготовки та забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах міста в період 

літнього купального сезону; 

- запобігання виникненню пожеж в пожежонебезпечний період; 

- підвищення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій при 

можливому виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. 

В адмінбудівлі міської ради спільно з Галицьким РВ У ДСНС України 24.10.2018р. 

проведено комплексне об’єктове тренування на тему: «Дії органів управління, працюючого 

персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій», де відпрацьовувались питання 

реагування працюючого персоналу на терористичну загрозу та дії під час пожежі. 

У квітні-травні класними керівниками 1-11 класів проведено бесіди, інструктажі «Про 

безпеку поведінки на водних об’єктах», тематичні виховні години з участю працівників 

ДСНС. В БТЕК КНТЕУ проведено студентську конференцію з охорони праці. 

На території Бурштинської міської ради проведено 2 комплексних об’єктових навчання, 8 

комплексних об’єктові тренувань, 1 тренування спеціалізованих служб та формувань 

цивільного захисту, 10 протипожежних тренувань, 2 протиаварійних тренування. Всього 23 

заходи до яких долучилось 815 осіб. 

Періодично на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради розміщується інформація з 

питань цивільного захисту, як-от дії населення при загрозі та виникненні певної 

надзвичайної ситуації, штормові попередження. 

 

 

 

 

 

 

21. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Правове забезпечення роботи ради та виконкому, міського голови: 

- самостійно підготовлено проектів рішень ради 17 із них положень 5 програм  4; 
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- опрацьовано проектів рішень ради 436; 

- вивчено та погоджено  1308  висновки постійних комісій ради; 

- підготовлено та внесено 47 зауважень до проектів рішень, висновків постійних 

комісій ради; 

- прийнято участь в 35 засіданнях постійних комісій ради; 

- прийнято участь в 10 засіданнях погоджувальної ради; 

- прийнято участь у роботі 20 сесій міської ради; 

- вивчено та погоджено  272  проекти рішень виконкому; 

- прийнято участь в 15 засіданнях виконкому міської ради; 

- погоджено 575 розпоряджень міського голови; 

- прийнято участь у комісіях виконкому міської ради 178. 

Претензійно-позовна робота: 

- підготовлено матеріали (відзиви та заперечення на позови) 15; 

- прийнято участь в 56 судових засіданнях по розгляду справ в загальних, 

адміністративних, господарських судах та їх апеляційних інстанціях; 

- підготовлено касаційних скарг 1. 

Договірна діяльність: 

- самостійно підготовлено 201 договорів (виконання підрядних робіт, поставки 

продукції та ін.). 

- опрацьовано та погоджено 656 договорів (виконання підрядних робіт, поставки 

продукції та ін.). 

Розгляд документів, запитів на публічну інформацію, заяв та скарг громадян: 

- розглянуто листів органів влади, правоохоронних та ін. органів 123, з них надано 

відповіді на 27; 

- розглянуто та підготовлено відповідей на 1 електронне звернення; 

- розглянуто та підготовлено відповідей на 11 скарг, заяв та звернень громадян; 

- опрацьовано та погоджено відповідей на заяви та звернення громадян; 

- надано 5 відповідей на листування з відділами ради; 

- погодження документів (відповідей, інформацій) підготовлених виконавчими 

органами ради. 

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 10 справ; 

- 10 справ подано на розгляд виконкому, з них знято з обліку 2 сімей, 8 сімей 

зараховано на квартирний облік за місцем проживання (3 загальна черга, 2 

першочергова черга,  3 соціально квартирний облік). 

Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню: 

- проведено прийом 118 громадян яким надана безоплатна первинна правова 

допомога; 

- організовано взаємодію із Бурштинським міським бюро з надання безоплатної 

правової допомоги громадянам; 
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22.  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

      Про стан кадрової роботи та дотримання законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування у виконавчих органах Бурштинської міської ради у 2018 році. 

      Сектор кадрової роботи в своїй роботі керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про запобігання корупції» Положенням про сектор кадрової роботи . 

       Станом на 1 січня 2018 року у виконавчому органі  Бурштинської міської ради 

працюють :  45 посадових осіб та 16 службовців.  

За звітний період на службу в органи місцевого самоврядування всього прийнято 7  осіб, а 

саме : 

    -  за результатами конкурсу –  1 особа; 

-  на умовах  трудового договору - 2   особи; 

-  на умовах строкового трудового договору - 4    осіб. 

    За звітний період в органах місцевого самоврядування всього звільнено   7 осіб, а саме: 

     -  за згодою  сторін - 4 осіб; 

     -  в зв’язку з закінченням строку трудового договору - 3 осіб. 

        Призначено на посаду 1 нового керівника комунального підприємства міста на 

контрактній основі. Для посилення якісного добору кадрів з претендентами на посади 

проводилися відповідні роботи, вивчалися їх ділові, професійні та особисті якості.  

        З метою виявлення найбільш здібної та талановитої молоді, набуття нею знань, 

навичок та вмінь, необхідних для роботи в органах місцевого самоврядування та 

підвищення престижу служби в органах місцевого самоврядування 12 студентів пройшли 

виробничу практику та переддипломну практику у структурних підрозділах міської ради. 

       Значну увагу у виконавчому органі міської ради приділялася підвищенню кваліфікації 

та вдосконаленню професійних вмінь і навичок посадових осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно до обласної програми підвищення кваліфікації кадрів у 2018 році згідно плану – 

графіку пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації 59 посадових осіб. 

        По роботі з персоналом та забезпечення діяльності виконкому постійно надається 

практична допомога відповідальним за кадрову роботу у самостійних структурних 
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підрозділах міської ради щодо призначення на посади, звільнення з посад, ведення 

кадрового діловодства, присвоєння рангів, встановлення надбавок за вислугу років тощо. 

       Забезпечено контроль за своєчасним приведенням у відповідність до діючих 

законодавчих актів положень відділів виконавчих органів Бурштинської міської ради та 

посадових інструкцій посадових осіб.         

       Станом на 30.11.2018 року підготовлено 609 розпорядженнь міського голови з кадрових 

питань. Також проведено 17 засідань комісії з соціального страхування та призначено 

допомогу по тимчасовій непрацездатності 45 працівникам. 

       Постійно проводиться робота щодо надання працівникам усіх видів відпусток (щорічна 

основна та додаткова, учбова, соціальна, без збереження заробітної плати), проводиться їх 

облік відповідно до чинного законодавства. За 2018 рік працівникам надано: 121 щорічних 

відпусток, 13 відпусток без збереження заробітної плати, 15 відпусток соціальних). 

Протягом року ведеться постійна робота з особовими справами та трудовими книжками 

працівників. 

   Підготовлено за вказаний період 6 (шість) проектів рішень  Бурштинської міської ради, а 

саме «Про оплату  праці міського голови на 2019 рік», «Про встановлення надбавки за 

вислугу років міському Р.Джурі», «Про внесення зміни до Програми фінансового 

забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами до Грамот 

Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 роки » ,  «Про виконання 

програми фінансового забезпечення нагородження відзнаками та грошовими винагородами 

до Грамот Бурштинської міської ради та виконавчого комітету на 2017-2019 роки », «Про 

внесення змін в рішення міської ради від 31.05.2016 № 07/12-16 «Про затвердження 

структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів»», 

«Про відпустку міського голови».  

 Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» проведено організаційні заходи 

щодо своєчасного подання  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції до 01.04.2018 року посадовими особами місцевого 

самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2017 рік. 

   Проведено організаційні заходи щодо своєчасного подання декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2017 рік до 01.04.2018 року та декларацій 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру на дату звільнення для 

посадових осіб місцевого самоврядування Бурштинської  міської ради, які звільнені з посад, 

пов’язаних з виконанням функцій місцевого самоврядування та зобов’язані протягом 

одного року подавати за своїм попереднім місцем роботи декларацію про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Працівники сектору кадрової роботи протягом 2018 року виконували різноманітні 

додаткові доручення та завдання, надавались консультації з кадрових питань. 
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23. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

        За звітний період організаційним відділом виконувалась робота в межах  затверджених  

посадових обов’язків, відповідно до положення про відділ.     

         Відділ брав участь в організації проведення різноманітних свят державного та 

місцевого значення. Надсилались вітальні листівки до Нового року, Пасхи та Дня міста 

згідно списку.    

         Всього проведено пленарних засідань Бурштинської міської ради 20 (10 чергових та 

10 позачергових) та підготовлено необхідні для розгляду матеріали. 

         Надіслано електронних документів на електронні адреси депутатів Бурштинської 

міської ради: матеріали 20-ти пленарних засідань сесій Бурштинської міської VІІ 

скликання; запрошення на засідання комісій, сесій, погоджувальну раду; запрошення на 

міські заходи та інше.      

         Підготовлено листів до підприємств, установ, організацій, розташованих на території 

міста – 107, інших листів – 9. 

 

        Протягом звітного періоду підготовлено: 

 4 протоколи засідань оргкомітету; 

 10 протоколів нарад; 

 11 протоколів засідань погоджувальної ради; 

 50 тижневих планів керівництву; 

 12 проектів  розпоряджень міського голови,  які стосуються компетенції відділу; 

 150 листів до Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 

 107 листів до підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста; 

 9 інших листів; 

 підготовлено та подано департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА 11 щомісячних зведених інформаційно-аналітичних довідок 

«Про загальні тенденції суспільно-політичного життя м. Бурштин»; 

 підготовлено та подано управлінню з організаційної роботи ОДА 12 планів заходів 

міської ради на наступний місяць; 

 120 листів-звільнень для депутатів міської ради для участі в засіданнях сесій міської 

ради та 222 звільнень для участі в роботі постійних депутатських комісій; 

 підготовлено та подано управлінню з організаційної роботи ОДА 50 планів заходів 

міської ради на наступний тиждень. 
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        Протягом 2018 року здійснено організаційне забезпечення 40 нарад міського голови та 

6 нарад першого заступника міського голови,а також оформлено відповідні протоколи 

нарад. 

        Щоденно проводилась підготовка та подання управлінню з організаційної роботи ОДА 

оперативну інформацію про плани роботи на день міського голови та структурних 

підрозділів міської ради, а також проводилась щоденна підготовка та розміщення актуальну 

інформацію, нормативні документи на офіційному веб-сайті міської ради, забезпечено 

широке висвітлення інформації про діяльність міської ради та заплановані заходи шляхом 

розміщення відповідних повідомлень на популярних місцевих е-ресурсах. 

       Підготовлено листи на швидку та службу НС задля забезпечення супроводу під час 

проведення в місті заходів та футбольних матчів. 

       Проводився набір тексту, друк документів на вимогу міського голови, заступників 

міського голови та секретаря ради. 

       Участь у роботі комісії для складання актів обстежень матеріально-побутових умов 

проживання мешканців територіальної громади міста Бурштин та села Вигівка створено з 

метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних видів допомоги, 

відповідно до розпорядження міського голови від 15.03.2016 № 343 «Про внесення змін в 

розпорядження міського голови від 15.03.2016 року №60 ―Про створення комісії по 

складанню актів обстежень матеріально-побутових умов проживання». 

        Повідомлено депутатів міської та обласної ради, членів виконавчого комітету, 

працівників міської ради  і доведено до відома населення інформацію про час і місце 

проведення міських заходів, засідання погоджувальної ради та сесій міської ради, а також 

питання, які передбачено винести на розгляд ради. 

         Уточнено базу контактів, днів народжень відповідно до кадрових змін. 

 

         Постійно ведеться робота по наповненню офіційного сайту Бурштинської  

міської ради та її виконавчого комітету: 

- проекти рішень Бурштинської міської ради розміщуються на сайті; 

- на виконання Закону України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань» у день проведення 

сесії Бурштинської міської ради розміщуються результати поіменного голосування; 

- прийняті рішення розміщуються на сайті протягом 5 робочих днів; 

- про діяльність Бурштинської міської ради (графік проведення комісій, інформація 

про проведення пленарного засідання сесії міської ради, інформація про проведення 

комісій, сесії та інше). 

          

 Опрацьовано та розміщено на офіційному сайті Бурштинської міської ради: 

 Проектів рішень міської ради – 437 

 Проектів рішень виконавчого комітету – 272 

 Рішень міської ради – 415, в т.ч. депутатські запити –16 

 Рішень виконавчого комітету – 239 

 Розпоряджень міського голови – 573 

 

        У 2018 році на веб-сайті міської ради додано функцію, яка відображає кількість 

переглядів сторінки; впроваджено систему коментування 

         Зокрема, протягом звітного періоду на офіційному веб-сайті у рубриці «Новини» 

розміщено 668 статей про діяльність міської ради та її виконавчого органу, актуальні 

новини з життя  громади міста та ін. 

         У 2018 році діяла міська програма «Відкрите місто – влада для людей на 2017-2018 

роки» на програму «Відкрите місто – влада для людей» на 2017 -2018 роки (затверджена 

рішенням міської ради від 23.12.2016 №28/21-16) на 2018 рік  було виділено кошти в сумі  
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100 тис. грн. (рішенням міської ради від 23.02.2018 №12/46-18 затверджено кошти в сумі 

60 тис. грн. з них рішенням міської ради від 26.01.2018 № 01/44-18 виділено кошти в сумі 

50 тис. грн., рішенням міської ради від 26.01.2018 № 01/44-18 виділено кошти в сумі 10 

тис. грн. (для друку оголошень в друкованих виданнях); рішенням міської ради від 

26.04.2018 № 04/51-18 виділено кошти в сумі 40 тис. грн.). 

          Виконання заходів наведені у таблиці відповідно до розпоряджень міського голови  

висвітлених на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради та даних бухгалтерської 

служби Бурштинської міської ради станом на 30.11.2018: 

 

№ 
з/п 

Зміст  
заходу 

Передбаче

не 

фінансува

ння на 

2018 рік, 

грн. 

Профінан

совано за 

звітний 

період, 

грн. 

Що зроблено 

Підпрограма 1. Фінансова підтримка організаційного та загального відділів з метою 

висвітлення інформації у ЗМІ. 

1. 

Публікація офіційних 

повідомлень міської ради у 

місцевих та районних 

газетах 

20 700 18 666,07 

Опубліковано офіційні 

повідомлення міської ради, 

рішення та розпорядження, а 

також висвітлено офіційні 

заходи, у місцевій газеті 

«Бурштинський вісник» 

2. 

Підготовка та показ 

інформаційних відеомате-

ріалів на каналах місцевого 

та районного телебачення 

5 000 5 000 

Підготовлено та проведено 

показ інформаційних 

відеоматеріалів на каналі 

місцевого телебачення ТРК 

«РАІ» 

Підпрограма 2. Забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Бурштинської 

міської ради. 

1. 

Забезпечення технічного 

супроводу, оновлення та 

розвитку веб-сайту 

Бурштинської міської ради. 

4 000 0 

Антивірусне програмне 

забезпечення «Зілля» не 

використовувалось впродовж 

2018 року.  

2. 
Забезпечення провайдером 

телекомунікаційних послуг 
7 200 6 000 

Забезпечено функціонування 

офіційного веб-сайту 

Бурштинсь-кої міської ради. 

Оновлювались та 

наповнювались окремі 

рубрики та сторінки. 

3. 

Розробка та затвердження 

Положення про офіційний 

веб-сайт Бурштинської 

міської ради 

- -  

4. 

Підготовка власних 

матеріалів для розділу 

«Останні новини» 

- - 

У рубриці «Новини» 

розміщено 656 статей про 

діяльність міської ради та її 

виконавчого органу, актуальні 

новини з життя терто-ріальної 

громади міста та ін. 

5. 
Прийом та оприлюднення 

електронних петицій та 
- - 

Протягом звітного періоду на 

сайті міської ради не 
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електронних звернень до 

Бурштинської міської ради 

оприлюднено жодної 

електронної петиції. 

6. 

Впровадження нових 

інтерактивних 

можливостей, нових 

сервісів. 

- - 

Додано функцію, яка 

відображає кількість 

переглядів сторінки; 

впроваджено систему 

коментування. 

7. 

Постійне оновлення 

інформації на сторінках 

веб-сайту, обробка 

текстової інформації. 

- -  

8. 
Забезпечення послуг 

хостингу та домену 
1 100 0 

Внутрішня електронна пошта 

міської ради не працює 

орієнтовно з 18.07.2018 року 

через технічні причини 

пов′язані з доменом. 

9. 
Розміщення соціальної 

реклами на біл-бордах 
2 000 0 

Протягом звітного періоду не 

було розміщено соціальної 

реклами на біл-бордах.  

10. 

Онлайн трансляція сесії на 

сайті, архівування та запис 

на носій 

60 000 25 000 

Проведено он-лайн 

трансляцію 20-ти сесії міської 

ради. 

Всього: 100 000 54 666  

Залишок: 45 334  

 

               З метою інформування територіальної громади м. Бурштин та с. Вигівка про 

діяльність Бурштинської міської ради та її виконавчого комітету, сприяння розвитку 

громадського суспільства у місті Бурштині та селі Вигівка, а також відповідно до Закону 

України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації», Закону України «Про 

інформацію», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу президента 

України від 24.03.2012 №212/2012 «Про стратегію державної політика сприяння розвитку 

громадського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації» та ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської від 28.11.18 

№13/62-18 затверджено нову міську програму «Відкрите місто – влада для людей» на 2019 -

2020 роки. 

 

 

 

 
24. ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ 

Загальний відділ в своїй діяльності керується законодавчими документами, 

Регламентом роботи виконавчого комітету міської ради, Інструкцією з діловодства, 

положенням про відділ та планом роботи відділу.  

Протягом 2018 року одержано 3028 документів, 957 – звернень громадян з них 46 

усних, 40 – запитів на публічну інформацію; відправлено 2503 документи у різні органи 

центральної влади, обласні управління, установи, організації; міським головою видано – 

563 розпоряджень з основної діяльності; складено 322 акти обстежень матеріально-

побутових умов проживання; видано  642 довідки  жителям міста Бурштин та села Вигівка. 

На контролі перебувало 659 листів та 51 звернення громадян, які надійшли з Урядової 

«гарячої лінії» та відділу роботи із зверненнями громадян Івано-Франківської ОДА; 
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проведено 5 семінарів-наради у керуючого справами виконкому міської ради з 

працівниками, відповідальними за ведення діловодства. 

Всі 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. Перед усім це питання щодо надання матеріальної 

допомоги, призначення та виплата соціальної допомоги, субсидії, складання актів 

обстеження матеріально-побутових умов проживання. Не менш актуальними залишаються 

питання аграрної політики і земельних відносин. Зокрема, авторами звернень 

порушувались питання щодо виділення та приватизації земельних ділянок, врегулювання 

земельних конфліктів; про затвердження звітів щодо експертної оцінки земельних ділянок. 

Чимало звернень надійшло від жителів міста щодо вирішення питання комунального 

господарства. 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. 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.  

Кожного кварталу  в обласну державну адміністрацію та обласну раду загальним 

відділом направляються звіти: 

- про систему організації та стан контролю у виконкомі  Бурштинської міської ради; 

- про інформаційні запити розглянуті виконавчим комітетом Бурштинської міської 

ради; 

- узагальнені дані  про звернення громадян, що надійшли до Бурштинської міської 

ради; 

- аналіз виконавської дисципліни в роботі з документами органів влади вищого рівня 

по Бурштинській міській раді. 

Щопівріччя  направляються інформаційні дані про документообіг в апараті міської 

ради, узагальнені дані про звернення громадян та дані в  порівнянні з попереднім роком. 

Питання  підсумків роботи із зверненнями громадян, виконавської дисципліни  в 

міській раді, 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 26.01.2017 року № 17 «Про здійснення 

контролю за документами та роботою із зверненнями громадян» затверджено графік 

щомісячного проведення Дня контролю та перевірок додержання законодавства у 

структурних підрозділах міської ради. На виконання прийнятого розпорядження впродовж  

2017 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. 
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  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; 

- щокварталу розміщується на веб-сайті Бурштинської міської ради: інформація про 

стан виконавської    дисципліни; що півріччя – інформаційні дані  про документообіг в 

апараті міської ради та інформація про підсумки роботи із зверненнями громадян; 

- щокварталу готується розпорядження міського голови про зняття з контролю 

розпоряджень відповідно до інформацій відділів міської ради. 

 

25. АРХІВ 

  

1. Впроваджено номенклатуру справ у структурних підрозділах міської ради, 

затверджену рішенням  виконавчого комітету №257 від 19 грудня  2017 року. 

2. Проведено експертизу цінності документів( з поаркушним переглядом,  без 

поаркушного перегляду). 

3. Опрацьовано справи постійного та тривалого (понад 10 років) зберігання, 

сформовані у діловодстві за 2014-2015 роки, з поаркушним переглядом документів, 

нумеруванням і перенумеруванням аркушів.     

4. Опрацюван  о справи тимчасового зберігання за 2014-2015 роки. 

5. Картонування справ постійного зберігання за 2014-2015 роки. 

6. Складання описів справ постійного( опис №1) та тривалого (понад 10 років) 

зберігання за 2014-2015 роки. 

7. Складання акту «Про вилучення для знищення документів, не внесених до 

Національного архівного фонду» (документи 2014-2015рр.). 

8. Сформовано в’язки справ, що не підлягають зберіганню. 

9. Надано методичну і практичну допомогу працівникам структурних підрозділів у 

підготовці описів справ постійного, тривалого зберігання, з особового складу. 

10.  Прийнято від структурних підрозділів виконавчого органу міської ради  документів 

на зберігання в архів справ(18 актів про приймання-передавання, 239 справ). 
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11. Проведено 33 засідання  комісії із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням з оформленнями 

протоколів. 

12.  Проведено 1 засідання експертної комісії. 

13.  Видано 13 довідок про заробітну плату для обчислення пенсії.  

14.  Контроль стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних 

підрозділах  виконавчого органу міської ради. 

15.  Надання консультацій для працівників структурних підрозділів. 

16.  Інформування  міського голови про стан роботи з документами та  внесення 

пропозицій щодо її поліпшення. 


