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1. Адміністративно-територіальна характеристика міста 
 

Загальні відомості про місто : 

 

Місто Бурштин – місто енергетиків, одне з найбільших промислових міст Прикарпаття. 

Розташоване у Північно-західній частині Івано-Франківської області місто Бурштин знаходиться 

на відстані 43 км від обласного центру (м. Івано-Франківськ), 18км. від  районного центу (м. 

Галич). та 34км. від м. Калуш. Автомобільні шляхи також сполучають місто з  м. Львів – 111км, та 

столицею України - м. Київ – 542км. 

 

 
Рисунок 1. Бурштин на карті області 

Місто Бурштин забезпечено автотранспортною і залізничною інфраструктурою: автошляхи 

Н 09,  

Т 0910 та залізниця Львів - Рахів.  

 

Автошлях Н 09 – автомобільний шлях національного значення Львів – Рогатин – Івано-

Франківськ –Рахів - Мукачеве. Автошлях загальною довжиною  422 км проходить територією 

Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей та сполучає місто з відомими 

курортними зонами Карпат в т.ч. з ТК «Буковель». Відрізок автодороги Н 09  Львів - Бурштин - 

Івано-Франківськ реконструюється і до кінця 2015 року буде зданий в експлуатацію. 

 

Автошлях Т 0910 – автомобільний шлях територіального значення Бурштин-Калуш, дорога 

потребує капітального ремонту. На відстані 4 км на південь від міста Бурштин проходить 

залізниця Львів – Рахів та  розміщена залізнична станція ІІ класу «Бурштин», через яку 

здійснюються як пасажирські так і вантажні перевезення.  

 

Залізниця сполучає місто Бурштин  з обласними центрами – м. Львів та м. Івано-Франківськ, 

столицею України – м. Київ, з найбільшими районними центрами області – містами Галич, Калуш, 

Долина, Надвірна, а також з основними рекреаційно-відпочинковими центрами українських 

Карпат: м. Яремче, смт. Ворохта, с. Ясиня, м. Рахів. 

 

За адміністративно-територіальним устроєм до складу територіальної громади входять два 

населених пункти: м.Бурштин та с.Вигівка.  
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Територія Бурштинської міської ради складає 32,71 км .  

Площа населених пунктів: 

 м. Бурштин - 979,9 га ,  

 с. Вигівка - 153 га 

Постановою № 3647 від 11.03.14р. Верховною Радою України прийнято рішення про 

віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії міст 

обласного значення. 

2. Соціально-демографічна ситуація в місті 
 

Динаміка населення міста Бурштин (1965-2015рр.).   Таблиця 1. 

 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 

 м. Бурштин (тис. осіб)  5,5 12,1 13,4 14,9 15,1 18,1 15,7 

 м. Бурштин (% до населення 

району) 
6,4 16,5 19,7 21,6 23,6 25,5 28,9 

 

Демографічна ситуація покращується. Показники народжуваності переважають над 

смертністю. Кількість людей, які прибувають в територію перевищує останні роки кількість 

людей, які її покидають. Протягом 2010-2014 рр. спостерігається позитивне сальдо природного та 

механічного руху. 

Розподіл населення за віком  у місті Бурштин (2000 – 2015 рр.).   Таблиця 2. 

Категорії 2000 2013 2015 

Діти та молодь 3574 3418 3424 

Працездатний вік 8380 8040 8240 

Пенсійний вік 3394 4090 4055 

Разом 15348 15548 15719 

Освітня галузь у місті Бурштин представлена загально освітніми навчальними закладами, 

дошкільно-навчальними закладами та вищими навчальними закладами. 

Загально - освітні навчальні заклади :  

• загально - освітні школи I-III ст. № 1, №2, №3;  

• Бурштинська гімназія;  

• міжшкільний навчально - виробничий комбінат.  

Дошкільна освіта представлена:  

• дошкільно-навчальними закладами № 1, №2, №3, №6;  

• навчально-виховними комплексами м.Бурштина та с.Вигівка.  

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:  

• Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (БЕК ІФНТУНФ); коледж готує фахівців з обслуговування та монтажу 

теплоенергетичного устаткування на електростанціях, а також відкриває дві нові спеціальності по 

підготовці фахівців по землевпорядкуванні та екології.  

• Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного торговельно-

економічного університету (ТЕК КНТЕУ); коледж готує спеціалістів за напрямками ресторанного 

та туристичного бізнесу.  

Послуги з медичного обслуговування мешканців м. Бурштин надає Бурштинська міська 

лікарня. За видом, обсягами, характером надання медичної допомоги та системою організації 

роботи міська лікарня багатопрофільна. Крім надання стаціонарної допомоги по 11 профілях в 
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поліклініці надається допомога населенню за 14 профілями. Лікарня обслуговує 25,3 тис. 

населення: 18,3 - міського, 7,0 тис. - сільського населення Бурштинського куща.  

У Бурштинській міській лікарні працює 445 працівників, в тому числі працівників з вищою 

освітою - 80, з середньою спеціальною освітою -258, інші – 117осіб. До складу стаціонару 

Бурштинської міської лікарні включено три районні відділення, які обслуговують населення 

всього району (62 тис. населення), а саме: інфекційне, дерматовенерологічне та отоларингологічне 

відділення. До складу міської лікарні входить поліклініка на 700 відвідувань в зміну і стаціонару 

на 165 ліжок. Кількість відвідувань в поліклініку за рік становить від 175 тисяч до 205 тисяч. В 

поліклініці амбулаторний прийом ведеться по 12 спеціальностях.  

При поліклініці розгорнуто денний стаціонар поліклініки на 15 ліжок. При лікарні 

функціонує відділення швидкої медичної допомоги, куди входять одна лікарська бригада і 

фельдшерська бригада для надання швидкої медичної допомоги населенню.  

Крім того, в Бурштинській міській лікарні працюють допоміжні служби, які необхідні для 

діагностики та лікування хворих: лабораторна служба, рентгенслужба, служба регіональної 

діагностики, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет лікувальної фізкультури та масажу, 

аудіометричний кабінет, пункт збору та переливання донорської крові. 

 

Мережа закладів культури міста Бурштин включає : ПК «Прометей»,  будинок культури 

ім. Т. Шевченка, народний дім с. Вигівка, мережу бібліотек: Бурштинську масову бібліотеку, 

Бурштинську міську дитячу бібліотеку, бібліотеку с. Вигівка, бібліотеку профкому Бурштинської 

ТЕС. Бурштинська міська дитяча бібліотека налічує 28 тисяч книжок та обслуговує три середні 

школи, гімназію, в бібліотеці зареєстровано 2920 читачів-дітей. На сьогодні в бібліотеці профкому 

Бурштинської ТЕС  налічується 27 тисяч примірників книг з різних галузей знань, в тому числі і 

дитячий фонд. Бібліотека обслуговує три тисячі читачів, з них одна тисяча – це діти.   

Важливу роль в культурному житті міста Бурштина і регіону відіграє ПК «Прометей», де 

знаходяться міська бібліотека, спортивна і танцювальна зали, музей історії визвольних змагань 

Галицького району, музей Бурштинської ТЕС.  

На базі будинку культури ім.. Т. Шевченка діє: 

 вокальний гурток  

 гурток образотворчого мистецтва  

 танцювального гурток  

 гурток образотворчого мистецтва «Соломоплетіння» 

 муніципальний духовий оркестр 

 чоловічий вокальний ансамбль   

 народний аматорський оркестр «КРЕДО» 

 народний хор «Дністрове перевесло» 

 жіночий вокальний ансамбль 

 

Музеї міста: 

 Історико-етнографічний музей «Берегиня» (на базі Бурштинського енергетичного коледжу) 

 Музей визвольних змагань (на базі ПК «Прометей») 

 

Спортивне життя міста. В місті створено широку мережу спортивних закладів. До послуг 

жителів міста: 6 стадіонів, 

7 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків,1 льодовий майданчик, плавальний басейн 

«Дельфін». 

У Бурштині діє : 

 дитячо-юнацька школа веслування на байдарках і каное (керівник Маковій В.Д, в якій займаються 240 

учнів), 

 спортивний клуб карате-до «Воїн» (керівник Прокопів В., 70 дітей), 

 хокейний клуб «Бурштин» (керівник Витриховський Р., 15-17 активних учасників), 

 авіамодельний гурток (керівник Позняков О). Не байдужі до спорту і мешканці с.Вигівка, які активно 

займаються футболом (керівник Сикута М.) 



5 

 

Започаткувала свою діяльність в нашому місті Бурштинська міська федерація футболу 

(голова з 2015 року – Шувар А.Й.), метою якої є сприяння розвитку даного виду спорту,  

проведення різноманітних спортивних заходів, в тому числі чемпіонатів міста з футболу. 

 

 

Збудований у 1976 році Комбінат спортивних спорту (КСС) у теперішній час залишається 

головним спортивним осередком розвитку спорту, оздоровлення та відпочинку не тільки жителів 

міста Бурштина, а й цілого Галицького району.  

 

При КСС працюють секції з: 

 футболу, в яких займається 87 дітей, 

 баскетболу – 27 дітей, 

 вільної боротьби – 21 дитина, 

 важкої атлетики – 35 людей, 

 плавання – 300 чол. в день, 

Також створені групи «Здоров’я» з волейболу – 22 чол., футболу – 100 чол., настільного 

тенісу – 15 чол., шахів – 10 чол., шашок – 14 чол., баскетболу – 23 чол., ритмічної гімнастики – 40 

жін. Заняттями в спортивних секціях, в групах «Здоров’я» охоплено понад 500 чоловік. 

3. Політична ситуація в місті 
 

25 жовтня 2015 року відбулися вибори до Бурштинської міської ради. Бурштинці 

продемонстрували негативну громадянську позицію, оскільки із 11770 виборців участь у 

голосуванні взяли лише 6223 людини, що становить 52,9%. 

 

За результатами цих виборів міську раду очолила Джура Роксолана Олександрівна, 

безпартійна, яка набрала 15,9 % голосів виборців. 

 

Секретарем ради обрано – Рибчука Богдана Богдановича, безпартійного. 

Першим заступником призначено Гулика Володимира Романовича (безпартійного). 

Заступником з гуманітарних питань – Кицелу Надію Юліанівну (безпартійну). 

Керуючою справами виконкому – Видай Світлану Олександрівну (безпартійну). 

Депутатом обласної ради від м. Бурштин обрано Іваськіва Андрія Степановича. 

 

Кількість депутатів міської ради – 26, з них чоловіків – 20 (70%), жінок – 6 (30%) 

Кількість депутатів обраних  вперше – 17 

Кількість депутатів обраних  вдруге та більше – 9 

Кількість партій – 8: 

1. БПП «Солідарність» - 899 голосів (15,14%) 

2. ПП «Воля» - 375 голосів (6,31%) 

3. «Громадянська позиція» - 676 голосів (11,38%) 

4. ВО «Батьківщина» - 1016 голосів (17,11%) 

5. РП Олега Ляшка - 415 голосів (6,99%) 

6. ПП «Рідний дім» - 918 голосів (15,4%) 

7. ВО «Свобода» - 892 голосів (15,02%) 

8. "Сила людей" - 302 голосів (6,08%) 

 

Фракції: ВО «Батьківщина», ПП "Сила людей", ПП «Воля» 

 

Кількість мандатів у розрізі політичних партій: 
ВО «Батьківщина» - 5 

БПП «Солідарність» - 4 

ВО «Свобода» - 4 

«Рідний дім» - 4 

«Громадянська позиція» - 3 
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РП Олега Ляшка – 2 

«Воля» - 2 

«Сила людей» - 2 

3.1. Склад депутатського корпусу Бурштинської міської ради 
 

№ 

з/

п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Дата 

народже 

ння 

Місце роботи, посада Ким 

висунутий 

1 Бардашевський  

Ростислав Ярославович 

18.05.1974 ДТЕК БТЕС, 

Завідувач здоровпункту №29 у 

"ДТЕК-Сервіс" 

БПП 

«Солідарність

» 

 

2 Бублінський Василь 

Володимирович 

30.07.1976  приватний підприємець «Воля» 

3 Василик Володимир 

Євстахійович 

02.10.1969 Бурштинська центральна 

міська лікарня, лікар-

стоматолог 

«Громадянськ

а позиція» 

 

4 Горват Любомир Іванович 15.10.1972 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

технік лабораторії металів І 

категорії 

БПП 

«Солідарність

» 

 

5 Дашевич Ігор Ярославович 17.12.1968 Бурштинська ТЕС ПАТ "ДТЕК 

Захід енерго", машиніст-

обхідник 

ВО 

«Батьківщина

» 

6 Дидик Роман Васильович 01.06.1966 тимчасово не працює БПП 

«Солідарність

» 

 

7 Драбчук Олег Тарасович 03.09.1963 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

інженер цеху теплової 

автоматики та вимірювань 

«Рідний дім» 

 

8 Дулик Ігор Остапович 13.08.1961 приватний підприємець «Воля» 

 

9 Іванюк Роман Степанович 02.08.1979 Відділ ведення Державного 

реєстру виборців апарату 

Галицької РДА, начальник 

БПП 

«Солідарність

» 

10 Івасюк Леонора Романівна 08.03.1965 приватний підприємець РП Олега 

Ляшка 

11 Карвацький Ігор 

Зеновійович 

16.04.1976 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

інженер 

ВО 

«Свобода» 

12 Котів Володимир 

Володимирович 

27.10.1969 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

майстер 

«Рідний дім» 

 

13 Крижалка Андрій Стпанович 22.07.1981 ТЗОВ "Електроналадка" ВО 

«Свобода» 

 

14 Мазур Ірина Миколаївна 11.06.1980 ЗОШ№3, вчитель ВО 

«Свобода» 

 

15 Петровська Любов Ігорівна 04.08.1974 Бурштинська центральна 

міська лікарня, старша 

медсестра хірургічного 

відділення 

 

ВО 

«Батьківщина

» 

16 Попик Тарас Дмитрович 12.09.1987 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

майстер дільниці ТПК 

«Громадянськ

а позиція» 

 

17 Прокопів Ігор Вікторович 07.09.1958 ПП ВКФ «Інеко» ВО 

«Батьківщина
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» 

18 Процик Андрій Степанович 10.06.1977 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

інженер 

«Рідний дім» 

 

19 Рибчук Богдан Богданович 25.01.1972 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

менеджер по взаємодії з 

місцевими органами влади 

«Рідний дім» 

 

20 Рик Володимир 

Володимирович 

01.06.1981 ДТЕК Бурштинська ТЕС, 

Заступник начальника ВТВ 

«Громадянськ

а позиція» 

 

21 Сенчина Тетяна 

Мирославівна 

30.01.1966 Приватний підприємець ВО 

«Батьківщина

» 

22 Соронович Катерина 

Миколаївна 

21.07.1951  ВО 

«Батьківщина

» 

23 Тимошик Марія Григорівна 15.04.1970 КП "Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради", 

директор 

РП Олега 

Ляшка 

24 Федорняк Андрій Іванович 05.12.1995 Львівський НУ ім.Івана 

Франка, студент 

"Сила людей" 

25 Харів Ігор Романович 20.06.1989 тимчасово не працює ВО 

«Свобода» 

 

26 Шкарпович Микола 

Васильович 

16.03.1985 Бурштинська міська рада, 

провідний спеціаліст відділуу 

правах молоді і спорту 

"Сила людей" 

 

Таким чином,  склад депутатського корпусу сьомого скликання в основному представляють 

працівники ДТЕК Бурштинська ТЕС – 11 депутатів, приватних підприємців – 5, працівників 

Бурштинської міської ради – 3 депутата, працівників Бурштинської лікарні – 2 депутата, 

працівники освіти – 1 депутат, представник студентства – 1 депутат, працівники Галицької РДА – 

1 депутат, 2 депутата тимчасово не працюють. 

3.2. Депутатські комісії 
 

Рішенням сесії міської ради №08/02-15 від 17.11 2015 року утворено 5 постійних  комісій 

ради, а саме: 

 

З питань бюджету та економічного розвитку: 

 

 

1.Рик Володимир Любомирович – голова комісії 

2.Сенчина Тетяна Мирославівна 

3.Процик Андрій Степанович 

4.Крижалка Андрій Степанович 

5.Іванюк Роман Степанович 

 

 Земельна та з питань екології: 

 

1.Карвацький  Ігор Зенов’ївич – голова комісії 

2.Драбчук Олег Тарасович 

3.Івасюк Леонора Романівна 

4.Соронович Катерина Миколаївна 

5.Дидик Роман Васильович 

З питань гуманітарної політики: 

 

1.Мазур Ірина Миколаївна – голова комісії 

2.Шкарпович Микола Васильович 

3.Котів Володимир Володимирович 

4. Петровська Любов Ігорівна 

5.Бардашевський Ростислав Ярославович 

З питань будівництва, архітектури та ЖКГ: 

 

1. Попик Тарас Дмитрович – голова комісії 

2.Бублінський Василь Володимирович 

3.Тимошик Марія Григорівна 

4.Прокопів Ігор Вікторович 

5.Харів Ігор Романович 

Законності, правопорядку: 1.Горват Любомир Іванович – голова комісії 
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 2.Дашевич Ігор  Ярославович 

3.Федорняк Андрій Романович 

4.Василик Володимир Євстахійович 

5.Дулик  Ігор Остапович 

3.3. Закріплення депутатів Бурштинської міської ради за виборчими 
округами 

Список депутатів сьомого скликання Бурштинської міської ради,  які закріплені за 

виборчими округами за їх згодою: 

Номер 

округу 
Опис меж територіального виборчого округу 

Закріплений депутат 

за виборчим округом 

1 

м.Бурштин — вул.Б.Лепкого, вул.Б.Хмельницького, вул.Валова, 

вул.Вітовського, вул.Гагаріна, вул.Герцена, вул.Зелена, 

вул.Коротка 

 Тимошик Марія 

Григорівна 

2 
м.Бурштин — вул.І.Франка, вул.Котляревського, вул.Л.Українки, 

вул.Молодіжна, вул.Над рудкою, вул.Надпотоком 

 Бардашевський 

Росислав Ярославович 

3 
м.Бурштин — вул.Нова, вул.Поперечна, вул.Торгова, 

вул.Поповича, вул.Сагайдачного, вул.Шевченка 

Котів Володимир 

Володимирович 

4 
м.Бурштин — вул. Степана Бандери: 50-75, 75А, 76, 77, 77А, 78-

144, вул.Юхвітова, пров.Франка 

 Дашевич Ігор 

Ярославович 

5 

м.Бурштин — вул.Волі, вул.Грушевського, вул.Д.Галицього, 

вул.Івасюка, вул.Квіткова, вул.Лісна, вул.Мазепи, 

вул.Миколайчука, вул.Незалежності, вул.Полуботка, вул.Проектна, 

вул.Сонячна, вул.урочище Під краками, вул.Яремчука 

 Прокопів Ігор 

Вікторович 

6 м.Бурштин — вул.Ольги Басараб: 2, 3 
 Федорняк Андрій 

Іванович 

7 м.Бурштин — вул.Ольги Басараб: 1, 4-31  Харів Ігор Романович 

8 м.Бурштин — вул.Стефаника: 1-15, 15А, 16-26 
 Василик Володимир 

Євстахійович 

9 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 1-5 
 Петровська Любов 

Ігорівна 

10 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 6, 8 
 Бублінський Василь 

Володимирович 

11 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 7, 8А, 9, 10, вул.Польова:1-24 
 Івасюк Леонора 

Романівна 

12 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 11-14  Дулик Ігор Остапович 

13 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 16, 18, 20, 21, 24 
 Крижалка Андрій 

Степанович 

14 м.Бурштин — вул.Василя Стуса: 15, 17, 19, 22 
 Шкарпович Микола 

Васильович 

15 м.Бурштин — вул.Коновальця: 2, 4, 4А, 4Б, 5, 7 
 Мазур Ірина 

Миколаївна 

16 м.Бурштин — вул.Коновальця: 6, 9, 11 
 Іванюк роман 

Степанович 

17 м.Бурштин — вул.Будівельників: 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12 

 Соронович Катерина 

Миколаївна 
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18 
м.Бурштин — вул.Енергетиків: 1-13, вул.Будівельників: 1, 3, 5, 7, 

9, 11 

 Процик Андрій 

Степанович 

19 м.Бурштин — вул.Міцкевича: 1-27, 28А, 29-41, 41А 

 Сенчина Тетяна 

Мирославівна 

 

20 
м.Бурштин — вул.Степана Бандери: 1-6,7А, 8-49, вул.Петлюри: 1-

57 

 Попик Тарас 

Дмитрович 

21 м.Бурштин — вул.Романа Шухевича: 1, 2, 2А, 4 

Горват Любомир 

Іванович 

 

22 м.Бурштин — вул.Романа Шухевича: 6-18 
 Драбчук Олег 

Тарасович 

23 м.Бурштин — вул.Січових Стрільців: 1, 3, 5, 9, 11 
 Рибчук Богдан 

Богданович 

24 м.Бурштин — вул.Калуська 
 Рик Володимир 

Володимрович 

25 м.Бурштин — вул.Січових Стрільців: 2, 4А, 6-8, 10, 12-21 
 Карвацький Ігор 

Зеновійович 

26 с. Вигівка 
 Дидик Роман 

Васильович 

 

3.4. Відомості про офіційно-зареєстровані партійні осередки м. Бурштин 
 

Відомості щодо зареєстрованих у встановленому законом порядку партійних осередків 

та організацій політичних партій в м Бурштин,  Івано-Франківської області 

Станом на 27.03.2015 

1. Бурштинський міський осередок  

Народного Руху України 

25.01.2002  №130   

2 Бурштинський міський осередок 

Конгрес Українських Націоналістів 

17.01.2002 №117 

 

Кулик Василь 

Олексійович  

м.Бурштин  

вул. 

С.Стрільців,9/42 

3. Бурштинський міський осередок 

Народно-демократичної партії 

09.12.2003 №196 

 

Танчин Володимир 

Степанович  

м.Бурштин 

вул. Гнатюка,2/19 

4 Бурштинська міська організація 

Української республіканської партії 

«Собор» 

19.12.2005 №304 

 

Іванюк Роман 

Степанович 

м.Бурштин 

вул. В.Стуса,12/37 

067 9453810 

5 Первинна організація Народної 

партії України міста Бурштина 

12.11.2001 №27 

 

Тузяк Василь 

Васильович 

м.Бурштин  

вул. Енергетиків,1 

6 Бурштинський міський первинний 

осередок Соціал-демократичної 

партії України (об’єднаної ) 

31.10.2003 №180 

 

Чорний Ігор 

Леонідович 

м.Бурштин  

вул. Шухевича 2/173 

7 Бурштинська міська партійна 

організація Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» 

28.12.2001 №94 

 

Прокопів Ігор 

Вікторович   

м.Бурштин  

вул. Коновальця, 

2/513 

050 3738712 

8 Первинний осередок Української 

Народної партії міста Бурштина 

29.11.2001 №38 

 

Івасютин Роман 

Федорович  

м.Бурштин  

вул. С.Стрільців,4 

067 2558142 

9. Бурштинська міська організація 

політичної партії Народний Рух 

України за єдність 

30.10.2001 №11 

 

Ватаманюк Любомир 

Богданович  

м.Бурштин ,  

вул.. І.Франка,61 

0961349511 

10. Бурштинська   міська партійна 

організація «Прагматичний вибір» 

16.09.2001 №6 

 

Торконяк Петро 

Васильович  

м.Бурштин, 

вул.Шухевича,18/9 
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11. Бурштинська міська організація 

«Жінки за майбутнє» 

09.01.2002 №109 

 

Кобель Світлана 

Володимирівна  

м.Бурштин  

вул. Калуська,10/87 

12. Бурштинська  міська організація 

Всеукраїнського об’єднання 

«Свобода» 

28.09.2009  №333 Карвацький Ігор 

Зеновійович   

м. Бурштин, 

 вул. Ольги Басараб, 

2/44  

0961066397 

13. Бурштинська міська організація 

політичної партії «Трудова Україна» 

16.02.2004 №200 

 

Ткачівська Марія 

Миколаївна  

м.Бурштин  

вул.Будівельників, 

2а/27 

14. Бурштинська  міська організація 

«Партії пенсіонерів України» 

03.03.2003 №153 

 

Лебедєва О.Б. м.Бурштин 

вул..С.Стрільців, 

8/16 

15. Бурштинський міський первинний 

осередок Комуністичної партії 

України 

23.12.2005 Підтвердже

ння №41 

 

Ключеров Генадій 

Константинович  

м.Бурштин 

 вул.Стуса,12/5 

16 Бурштинська міська партійна 

організація Всеукраїнської партії 

Народної Довіри 

01.04.2004 №206 

 

Андрєєв Михайло 

Іванович  

м.Бурштин  

вул. 

C.Стрільців,20/37 

17 Бурштинский міський осередок 

Республіканської партії України 

15.04.2005 №230 

 

Татина Леся 

Богданівна  

м.Бурштин вул. 

С.Стрільців,6/41 

18. Бурштинська міська організація 

Політичної партії «Народний Союз 

Наша Україна» 

02.12.2005 №299 

 

Іванків Любов 

Олексіївна  

м.Бурштин  

вул.Калуська,8/62 

19. Бурштинська міська організація 

політичної партії «Третя Сила» 

08.08.2005 №245 

 

Цюняк Сергій 

Михайлович  

м.Бурштин  

вул. 

Будівельників,7/6 

20 Бурштинська  міська організація  

партії «Народна влада» 

09.06.2010  №340 Фітковський Ярослав 

Миколайович  

м.Бурштин,  

вул. С. Бандери, 

34/156 

21 Бурштинська міська організація 

партії «Відродження» 

10.09.2010 №347 Кішик Ігор Орестович  м.Бурштин 

вул.Січових 

Стрільців, 27 

22 Бурштинська міська партійна 

організація політичної партії «УДАР 

(Український Демократичний 

Альянс за Реформи) Віталія Кличка» 

18.03.2014

р. 

 Ковальчук Петро 

Іванович 

м. Бурштин 

 вул. Калуська, 6/3 

123. Міська партійна організація партії 

«Воля» у місті Бурштин Івано-

Франківської області 

17.02.2015

р. 

357 Бублінський В.В. М.Бурштин, 

вул..Калуська,3а 

097 7018853 

124. Галицька районна організація 

Радикальної партії Олега Ляшка в 

Івано- Франківській області 

18.03.2015 358/13 Івасюк Л.Р. м. Бурштин 

Шухевича, 9a 

0678102197 

125. Бурштинська міська організація 

Політичної партії «Народний 

Фронт»   

26.03.2015  №360 Козар Марія 

Степанівна  

м. Бурштин вул. 

Калуська,6 

067 9848106 

4. Громадянське суспільство 

4.1. Відомості про офіційно-зареєстровані громадські організації в м. 
Бурштин 

 

Станом на 1 січня 2015 року Галицьким районним  управлінням юстиції зареєстровано 35 

громадських організацій: 

 

№ 

п/п 

Назва об’єднання громадян Дата реєстрації, 

№ свідоцтва 

Адреса, телефон, 

електронна адреса 

Керівник  

1 Івано-Франківська обласна 

молодіжна ГО  "ГАЛИЦЬКИЙ 

ЄВРОКЛУБ" 

03.06.2009 

№238 

м. Бурштин    вул. 

Січових Стрільців, 

17/ 49 

 

Ухман Василь 

Володимиров

ич 
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2 Міська молодіжна ГО «Імпульс» 05.06.2009  

№18 

м. Бурштин    вул. 

Шухевича, 10/ 28 

 

Кохан Олег 

Васильович 

 

 

3 ГО "ФІЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНИЙ КЛУБ  "ЕНЕРГІЯ" 

м. Бурштин 

05.06.2009 

№22 (видане 

18.11.2014) 

м. Бурштин    вул. 

Січових Стрільців, 4 

 

Іванків Петро 

Михайлович 

4 Галицька районна ГО «Служби 

спілкування між інвалідами» 

05.06.2009 

№152 

м. Бурштин    вул. 

Стуса,  3/181 

 

Наместнікова 

Тетяна 

Миколаївна 

5 Галицька районна ГО 

Всеукраїнського союзу жінок-

трудівниць «За майбутнє дітей 

України» 

05.06.2009 

№10 

м. Бурштин    вул. 

Стуса, 12/5 

 

Іщенко 

Катерина 

Миколаївна 

6 Галицька районна ГО «Спілка 

Чорнобиль» 

05.06.2009 

№2 (видане 

29.12.2004) 

м. Бурштин    вул. 

Січових Стрільців, 4 

 

Рудик Марія 

Михайлівна 

7 Галицька районна ГО «Оберіг» 05.06.2009 

№151 

м. Бурштин    вул.. 

Міцкевича, 47 

 

Шевчук 

Руслана 

Іллясівна 

8 Галицька районна спортивна 

організація «Бурштинська 

волейбольна школа»  

09.06.2009 

№27 

м. Бурштин    вул.. 

Сагайдачного, 26 

 

Усачук 

Володимир 

Степанович 

9 Галицька районна ГО Івано-

Франківської обласної Асоціації 

учасників бойових дій (воїнів-

інтернаціоналістів) 

09.06.2009 

№20 

Вул. Стуса 6/90дом.  

 

Януш Павло 

Павлович 

10. 

 

Бурштинська міська Асоціація 

підприємців «Єдність» 

09.06.2009 м. Бурштин вул. 

С.Бандери,34/150 

Мельник Лілія 

Ігорівна 

11 Молодіжна ГО «Спортивно-

оздоровчий клуб «Сейдо»» 

11.06.2009 

№425 

м. Бурштин вул. 

Зелена, 12 

 

Кутинський 

Вадим 

Степанович 

12 Асоціація карате-до Шотокован  26.06.2009 

№177 

м. Бурштин вул. 

Шухевича, 5а 

 

Якубович 

Олег Іванович 

13 Галицька районна молодіжна 

організація «Асоціація молоді» 

04.08.2009 

 

м.Бурштин 

вул.Калуська,10/82,  

Олійник 

Олексій 

Зіновійович 

14 Галицька районна організація 

братства вояків УПА Галицької 

районної булави 

07.08.2009 

№25 

м Бурштин , вул. 

Міцкевича,47 

Яцків Микола 

Максимович 

15. ГО «Товариство мисливців та 

рибалок «Бурштинське»» 

10.03.2010 

№54/38 (видане 

01.04.2014) 

м.Бурштин, вул. 

Шухевича, 5а 

 

Сеньків 

Василь 

Степанович 

16 ГО аварійно-рятувальна служба 

«Рятівник» 

20.07.2011 

№45 (видане 

20.07.2011) 

м.Бурштин, 

вул.Будівельників, 

11/10 

 

Степанов 

Анатолій 

Вікторович 

17 ГО «Жінки для майбутнього» 27.02.2012 

№57 (видане 

27.02.2012) 

м. Бурштин, 

вул.Будівельників, 

7/5 
Максимова 

Ірина Юріївна 

18 ГО товариство молодих інвалідів та 

їх батьків «Довір’я» 

28.03.2012 

№60 (видане 

26.03.2012) 

м. Бурштин, вул. 

Січових Стрільців, 4 

 

Ковальчук 

Ганна 

Дмитрівна 

19 ГО «Флеш-ІФ» 17.04.2012 м. Бурштин, вул. Куриляк 
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№61 Гагаріна, 40 

 

Олександр 

Юрійович 

20 ГО студентського спортивного клубу 

«Прометей» 

25.06.2012 

№65 (видане 

26.06.2012) 

м. Бурштин, вул.. 

Калуська, 4 

 

Николин 

Микола 

Омельянович 

21 Громадська організація культурно-

просвітницького товариства «Дзвін» 

30.11.2012 

№70 (видане 

27.11.2012) 

м. Бурштин, вул. А. 

Міцкевича,47 
Скорохода 

Ігор Павлович 

22 Громадська організація футбольний 

клуб «Енергетик» 

27.12.2012 

№71 (видане 

25.12.2012) 

м. Бурштин, вул. 

Шухевича, 3 

 

Лотоцький 

Мирослав 

Ілліч 

23 Галицька районна громадська 

організація інвалідів «Союз 

Чорнобиль України» 

18.04.2013 

 

м. Бурштин, вул.. 

Січових 

Стрільців,10/29 

Бойда Галина 

Дмитрівна 

24 Громадська організація «Довіра і 

справедливість» 

19.09.2013 

Видане 19.09.2013 

м.Бурштин, вул.. 

Січових Стрільців, 

27/316 

 

Матейко 

Мирон 

Федорович 

25. ГО «Братство Демократичної  

Української Молоді» (ГО «Дум») 

05.12.2013 

№54 (видане 

05.12.2013) 

м. Бурштин, вул. 

Степана Бандери, 

34/21 

Степанов 

Анатолій 

Вікторович 

26 Громадська організація «Товариство 

ветеранів праці Бурштинського 

енергетичного коледжу ІФНТУНГ» 

04.04.2014 

Видане 11.04.2014 

м. Бурштин, вул. 

Калуська, 4 

Міка Анатолій 

Олександрови

ч 

27 Громадська організація «Народна 

самооборона – українська варта» 

07.08.2014 

Видане 18.08.2014 

м.Бурштин, вул. 

Будівельників, 2 
Дашевич Ігор 

Ярославович 

28 ГО "Бурштинська міська федерація 

футболу" 

09.12.2014 

Видане 09.12.2014 

м. Бурштин, вул. 

Шухевича, 5 

 

Шувар Андрій 

Йосипович 

 

29. Громадська організація «Майдан» -

Бурштин» 

 м. Бурштин вул. 

Р.Шухевича, 16а 

 

Борисов 

Володимир 

Миколайович 

30 ГО «Центр права та протидії 

корупції » 

17.03.2015 м. Бурштин вул. 

Січових Стрільців, 

29В 

 

Максимова 

Ірина Юріївна 

31 ГО «Творчий центр «Гроно»» 03.06.2015 м. Бурштин вул. 

Сагайдачного, 30 

 

Рибчук Ірина 

Ярославівна 

32 ГО «Спортклуб «Спайдер»» 03.09.2015 

Видане 24.11.2015 

м. Бурштин 

Коновальця, буд. 11, 

кв. 23 

Онофреїв 

Віталій 

Петрович 

33 ГО «Волейбольний клуб «Бурштин-

Зелені Дракони»» 

03.09.2015 

Видане 07.09.2015 

м. Бурштин вул.. 

Івана Франка, буд. 52 

Рябко Іван 

Семенович 

34 ГО «Бурштинська міська організація 

ветеранів України» 

27.11.2015 м. Бурштин вул.. 

В.Стуса, будинок 13,  

 

Кобель 

Любомир 

Іванович 

 

35 ГО «Бурштинське міське об’єднання 

воїнів АТО» 

04.12.2015 

Видане 07.12.2015 

м. Бурштин вул 

Січових Стрільців, 

будинок 4 

 

Вільчик 

Віталій 

Михайлович 
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4.2. Відомості про активні громадські організації та ініціативні групи 
мешканців міста 

 

Із 35 офіційно зареєстрованих громадських організацій найбільш активними є  17 

організацій, а також 3 ініціативних групи, які зареєстровані шляхом повідомленням: 

 

1. Соціально спрямовані громадські організації: 

Районне братство ОУН-УПА Яцків Микола Максимови 

Районне товариство 

політв’язнів і репресованих 

Волшин Василь Андрійович 

Бурштинська міська організація 

ветеранів України 

Кобель Любомир Іванович 

Районна організація учасників 

бойових дій в Чехословаччині 

(воїнів-інтернаціоналістів) 

Януш Павло Павлович 

Бурштинська міська організація 

«Товариство Червоного Хреста» 

Озарків Мирослава 

Тарасівна 

ГО «Жінки для майбутнього» 

 

Центр права та протидії 

корупції  

Максимова Ірина Юріївна 

Центр психологічної 

реабілітації для дітей з 

обмеженими функціональними 

можливостями «Довір’я» 

Кец Наталя Іванівна 

Галицька районна організація  

"СПІЛКА ЧОРНОБИЛЬ" 

Рудик Марія Михайлівна 

ГО «Майдан-Бурштин» в.о. Опацький Петро 

ГО «Народна Самооборона-

Українська Варта» 

Дашевич Ігор Ярославович 

Ініціативна група об’єднання 

переселенців м. Бурштин 

Головченко Ірина 

Олексіївна 

ГО «Бурштинське міське 

об’єднання воїнів АТО» 

Вільчик Віталій 

Михайлович 

Ініціативна група об’єднання 

переселенців м. Бурштин 

Головченко Ірина 

Олексіївна 

2. Культурно-просвітницькі громадські організації: 

Бурштинське міське об’єднання 

Всеукраїнського товариства 

«Просвіта» ім. Т. Шевченка 

Чайківський Орест 

Володимирович 

 

3. Громадські організації екологічного та спортивного спрямування: 

ГО «Бурштинська міська федерація 

футболу» 

Шувар Андрій 

Йосифович 

Фізкультурно-спортивний клуб 

«Енергія» 

Іванків Петро 

Михайлович 

ГО «Клуб карате-до «Воїн» Прокопів Володимир 

Ігорович 

 

4. Молодіжні громадські організації: 
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Бурштинський осередок молодіжної 

ГО «Молодіжний націоналістичний 

конгрес» 

Горлатий Юрій 

Бурштинський осередок ГО «Молода 

Просвіта» 

Грицюк Віталій 

Володимирович 

Бурштинсткий велосипедний клуб 

«ВоstonBike» 

Зарівний Іван 

Ярославович 

 

Активна діяльність інститутів громадянського суспільства у 2015 році: 

 

З метою активізацію мешканців м. Бурштин, спрямування їх до громадської роботи в рамках 

Стратегії соціального партнерства з компанією ДТЕК у квітні 2015 року вже втретє було 

оголошено конкурс міні-проектів «Місто своїми руками». Суть конкурсу полягає в тому, що 

ініціативна група мешканців самостійно готує проектну заявку для вирішення певного питання в 

місті та подає її на розгляд конкурсній комісії. Заявки, які на думку членів конкурсної комісії 

вирішують найбільш актуальні та важливі проблеми міста отримували перемогу і щонайменше 

30 000 грн. для їх реалізації. Так, у 2015 році в рамках конкурсу активістами міста спільно з 

агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштин було реалізовано 16 міні-проектів. 

Схожим за змістом, був оголошений у липні 2015 року конкурс «Відкрите місто», який 

реалізовувався в рамках програми «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку 

місцевої громади м. Бурштин» фінансується компанією ДТЕК через Фонд Східна Європа. Його 

відмінність від попереднього полягала в тому, що тематика проектів була строго визначеною – 

розвиток житлово-комунального господарства міста. Так, кількість реалізованих громадою міста 

міні-проектів збільшилася ще на 9. 

У червні 2015 року спільно з місцевими інститутами громадянського суспільства та Івано-

Франківською ГО «Ділові ініціативи» розпочалася активна підготовка Стратегії соціального 

партнерства на 2016-2019 роки. Після проведених громадських слухань було вирішено наступну 

Стратегію поділити на такі напрями: «Підвищення конкурентоспроможності  Бурштинської 

громади», «Енергоефективність», «Соціальна сфера та активізація громади», «Екологія та 

довкілля» та «Охорона здоров’я». Кожен напрям опрацьовувала окремо затверджена робоча група 

у складі відповідних експертів в конкретній сфері. Стратегію було затверджено на сесії міської 

ради 24 грудня 2015 року. 

Активною був і Бурштинський осередок «Товариства Червоного Хреста», який протягом 

року організував кілька майстер-класів по наданню першої домедичної допомоги для мешканців 

м. Бурштин. Крім цього, Товариства активно долучалося до допомоги тимчасово переміщеним 

особам, які проживають у місті. 

У серпні 2015 року за ініціативи ГО «Жінки для майбутнього» спільно з Всеукраїнським 

об’єднанням ГО «Українці Донбасу і Криму» було проведено круглий стіл із тимчасово 

переміщеними особами, які проживають у м. Бурштин, під час якого було ініційовано створення 

робочої групи з питань надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, які тимчасово 

проживають у м. Бурштин, розроблено план заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які 

потребують додаткового захисту, в українське суспільство на період до 2020 року, обговорено 

можливість створення на базі ГО «Жінки для майбутнього» Бурштинського осередку 

Всеукраїнського об’єднання ГО «Українці Донбасу і Криму». 

У грудні 2015 року громадською організацією «Центр права та протидії корупції» в рамках 

проекту "Відкриті гроші: реалізується в рамках програми Ціна держави: популярна економіка, що 

виконується Фонд Східна Європа у партнерстві з CASE Україна за фінансової підтримки 

Європейської Комісії було проведено два семінари для депутатів, представників органів місцевого 

самоврядування та громадських активістів на теми: "Бюджет та бюджетний процес" та 

"Організація роботи ради. Права та обовязки депутатів міської ради". Семінари проводили 

експерти  Тарас Случик, Олександр Солонтай, Віталій Світлик. 

Низку молодіжних проектів та програм спортивного, патріотично-виховного, духовного 

спрямування  протягом усього 2015 року було реалізовано активістами Бурштинських осередків 

молодіжної ГО «Молодіжний націоналістичний конгрес», ГО «Молода Просвіта» та вело клубу 

«БостонБайк». Зокрема, було проведено різноманітні патріотичні вечори для молоді, велосипедні 
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змагання для різни категорій населення, пізнавальні квести, винесення Державного Прапора на г. 

Говерлу 23 серпня, перегляд фільмів на тему «Права людини», організовано патріотично-

вишкільний табір «Новобранець» та багато інших заходів. 

Активну волонтерську діяльність протягом усього року здійснювали представники ГО 

«Майдан-Бурштин» та «Народна Самооборона – Українстка Варта», які неодноразово 

організовували благодійні акції по збору коштів, речей та продуктів харчування для учасників 

АТО, членів їх сімей та тимчасово переміщених осіб, які проживають на території м. Бурштин. 

Зокрема, під час великих загальноміських свят було успішно організовано благодійні ярмарки, в 

супермаркетах на постійній основі проходить акція «Нагодуй воїна АТО», у школах також 

проводяться благодійні ярмарки-розпродажі тощо. Представники усіх волонтерських організацій 

входять до складу координаційного комітету допомоги учасникам АТО, метою якого є включення 

військовослужбовців до місцевого списку учасників АТО для надання їм та членам їх сімей пільг 

на оплату за житлово-комунальні послуги, отримання ними одноразової матеріальної допомоги, 

звільнення дітей учасників АТО від оплати за харчування у школах та дитячих садках. 

У грудні 2015 року зареєстровано нову громадську організацію, яка планує спрямувати свою 

діяльність на допомогу військовослужбовцям - ГО «Бурштинське міське об’єднання воїнів АТО». 

Також у грудні 2015 року за ініціативи ГО «Майдан-Бурштин» у Бурштині відкрився центр 

соцдопомоги для малозабезпечених родин та сімей учасників АТО, в якому пільгові категорії 

населення міста можуть отримати абсолютно безкоштовно два рази на тиждень гуманітарну 

допомогу. 

4.3. Громадська рада при Бурштинській міській раді 
 

Починаючи з вересня 2015 року, ГО «Центр права та протидії корупції» активно ініціює 

створення принципово нової громадської ради. Зокрема, на засіданні сесії Бурштинської міської 

ради сьомого скликання, яке відбулося 24 грудня 2015 року було розглянуто пропозиції щодо 

нового положення про громадську раду та затверджено склад ініціативної ради для підготовки та 

проведення установчих зборів громадської ради. Вже у  2016 році буде затверджено положення 

про громадську раду та її склад. Відповідальним за діяльність громадської ради визначено 

організаційний відділ. 

5. Аналіз медіа-ринку в місті 
 

Інформаційний простій м. Бурштин включає в себе газету «Бурштинський вісник», 

приватну телерадіокомпанію «РАІ», яка має право на цілодобове мовлення в межах Івано-

Франківської області, офіційний сайт Бурштинської міської ради, а також різні місцеві електронні 

інформаційні ресурси – веб-портал для спілкування влади з громадою в онлайн-режимі «Відкрите 

місто», інформаційний веб-портал «Бурштин», офіційна спільнота Бурштинської міської ради в 

соціальній мережі Facebook. 

Перелік ЗМІ м. Бурштин 

№ з/п Назва Адреса Контакти 
ПІП 

керівника 

1. 
 Телерадіокомпанія 

РАІ 

м. Бурштин  

 вул. Січових Стрільців 

27 

тел.: (03438) 

 45 118; 45 777 

е-mail: rai@trkrai.com 

Русиняк А.І 

2. 

Газета 

Бурштинської 

міської ради 

 «Бурштинський 

вісник» 

м. Бурштин  

м. Бурштин  

вул. Стуса, 2 (3 поверх) 

тел. 0677799479 

 е-mail: 
burvisnyk@gmail.com    
 

Капусняк В.В 

3. 
Інтернет-портал 

«Бурштин» 

 

http://boston.in.ua  

e-mail: 

epyskop@yandex.ru  

Татаркін І.В 

 

mailto:burvisnyk@gmail.com
http://boston.in.ua/
mailto:epyskop@yandex.ru
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тел. (096) 11-61-011б, 

(066) 11-20-771 

4 
Веб-портал 

«Відкрите місто» 

http://opencity.in.ua/issueli

st#r=UA26212103  

е-mail: office@n-s.club 

тел. 0 800210 610  

АМЕР м. 

Бурштин 

 

Газета «Бурштинський вісник» є комунальним засобом масової інформації, видається з 

березня 2012 року. Видавцем є КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської міської 

ради», засновником та редактором газети – Капусняк В.В. 

Обсяг видання – до 20 сторінок (залежно від номера газети), наклад – 1000 примірників. 

Виходить газета 1 раз в тиждень (щоп’ятниці). Частина тиражу розповсюджується 

безкоштовно/ 

Існує електронна версія газети - http://rvisnuk.ucoz.ua/  

Основними завданнями газети «Бурштинський вісник» є: 

- широке інформування населення про події, які відбуваються на його території, своєчасності 

розповсюдження інформаційних повідомлень, рішень органів місцевого самоврядування.; 

- забезпечення оперативності, об’єктивності та повноти надання місцевою газетою 

інформації населенню, насиченості інформаційних матеріалів у відповідності до 

інформаційних потреб територіальної громади; 

- забезпечення повного і якісного висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, 

депутатів місцевих рад, для задоволення потреб громадян у питаннях інформування; 

- розширення інформаційного простору, залучення читачів до співпраці з газетою; 

- розміщення у газеті актів органів місцевого самоврядування, суспільно-політичного та 

соціально-економічного значення; 

- дослідження і аналіз соціальних, економічних, політичних, морально-етичних, молодіжних, 

культурних та інших проблем та процесів суспільного життя, пропаганда духовних 

загальнолюдських цінностей, об’єктивне висвітлення минулого рідного краю. 

 

З метою створення сприятливих умов для покращення розвитку газети та удосконалення 

системного підходу щодо інформаційного забезпечення населення міста та всебічна підтримка 

місцевих  засобів масових інформацій для вирішення наступних завдань на сесії Бурштинської 

міської ради 24 грудня 2015 року прийнято Програму підтримки газети «Бурштинський вісник» на 

2016 рік. 

Активно співпрацює з Бурштинською міською радою телерадіокомпанія «РАІ», яка 

забезпечує оперативне інформування мешканців м. Бурштин  та Івано-Франківської області про 

суспільно-політичні, економічні, культурні, спортивні, духовні та інші важливі події, які 

відбуваються в місті, області та Україні, розповсюдження офіційних повідомлень, анонсів, 

роз’яснення рішень органів законодавчої та виконавчої влади. 

В інформаційних випусках рубрики «Новини регіону» у формі репортажів, відео сюжетів 

та інтерв’ю висвітлюється робота структурних підрозділів Бурштинської міської ради, актуальні 

новини таких галузей як медицина, освіта, культура, спорт, соціальний захист та інші. Кілька разів 

протягом місяця виходять телепрограми за участю міського голови міста, голів громадських 

організацій та політичних партій. Важливими для висвітлення актуальної інформації є також такі 

рубрики як «Актуальне інтерв’ю», «Новий погляд», «Здоровим бути модно», «В десятку». 

http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA26212103
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA26212103
mailto:office@n-s.club
http://rvisnuk.ucoz.ua/
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З січня 2015 року функціонує оновлений офіційний веб-сайт Бурштинської міської ради 

-  burshtyn-rada.if.gov.ua. Його наповнення та технічну підтримку здійснює організаційний відділ 

міської ради.  

Структура сайту складається з таких основних рубрик: 

1. «Керівництво міста» (висвітлено інформацію про міського голову, заступників, 

депутатський корпус, виконавчий комітет міської ради, графіки прийому). 

2. «Про міську раду», де можна знайти усю актуальну інформацію про структурні 

підрозділи та головних спеціалістів міської ради, контактні дані, про комісії, комітети, робочі 

групи та інші утворення, які створені та функціонують  в міській раді для вирішення певних 

питань, про програми на поточний рік, адміністративні послуги, які надаються підрозділами 

міської ради, про використання бюджетних коштів, про державні закупівлі, а також в даній 

рубриці розміщено регламент та режим роботи міської ради.   

3. «Нормативні документи» (розміщено проекти рішень та рішення міської ради та 

виконавчого комітету, розпорядження міського голови, регуляторні акти). 

4. «Очищення влади» - декларації державних службовців 

5. «Мешканцю» (висвітлюється актуальна інформація для мешканців Бурштина, 

зокрема, інформація про субсидії, допомогу учасникам АТО та тимчасово переміщеним особам, 

адміністративні послуги, шаблони заяв на отримання послуг, ставки земельного податку на 2016 

рік, цивільний захист, можливості енергозбереження в побуті, а також в даній рубриці є 

можливість перейти на веб-портал «Відкрите місто») 

6. «Про місто» (розміщено паспорт міста, генеральний план, статут територіальної 

громади м. Бурштин та с. Вигівка, тарифи на житловло-комунальні послуги, а також  інформацію 

про комунальні підприємства, навчальні заклади, лікарню, громадські організації, стратегію 

соціального партнерства з компанією ДТЕК, символіку та історію міста). 

7. «Контакти» 

8. «Фотогалерея» 

9. «Доступ до публічної інформації» (в даному розділі подано законодавчу базу, 

шаблони подання запитів на доступ до публічної інформації, звітність тощо). 

10. «Вакансії» 

Також на сайті існують розділи, які оперативно наповнюються актуальної інформацією, а 

саме такі розділи як «Новини», «Анонси» та «Оголошення». 

 

Веб-портал «Відкрите місто» (http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA26212103) - це 

інформаційний ресурс за допомогою якого влада та громада можуть взаємодіяти в онлайн-режимі. 

Кожен мешканець Бурштина, зайшовши на портал може повідомити працівників виконавчого 

органу міської ради та КП «Житловик» про проблему, яка існує в місті в житлово-комунальній 

сфері. Закріплені відповідальні працівники зобов’язані оперативно прийняти дану проблему, 

опрацювати її та повідомити автора про її вирішення або про те, як вона буде вирішуватися, якщо 

на це потрібно більше часу.  

Даний портал функціонує з жовтня 2013 року, розроблений Фондом Східна Європа в 

рамках програми «Відкрите місто: посилення участі громадян у розвитку місцевої громади», що є 

ініціативою Фонду Східна Європа і виконується за фінансової підтримки Фонду Ч.С. Мотта та 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/
http://opencity.in.ua/issuelist#r=UA26212103
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Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), модератором його є Агенція місцевого 

економічного розвитку м. Бурштин. 

 

Інформаційний портал «Бурштин» (http://boston.in.ua ) -  консолідований ресурс, на 

якому розміщується оперативна інформація про життя міста, зібрана з різних джерел, актуальні 

оголошення та анонси. 

6. Діючі на території міста суб’єкти видавничої справи 
 

Інформація про діючі на території міста Бурштина суб’єкти видавничої справи 

станом на 1 січня 2016 року 

№ 

з/п 

Назва  Місце 
знаходження 
 

Керівник Форма 

власності 

ДРУКАРНІ 

1. Друкарня 

«Графіт» 

вул. Шухевича,19 

 

Данилюк Віталій 

Орестович  

 

приватна 

ОБ’ЄКТИ КНИГОРОЗПОВСЮДЖЕННЯ 

2. Магазин 

«Книги» 

вул. Калуська,7 

 

Кучма Стефанія 

Степанівна  

тел. 42-449 

Приватна 

3. Кіоск «Прес-

центр» 

вул. Січових 

Стрільців 

ФОП Волошин Приватна 

4.  Газетний кіоск 

«Газети. 

Журнали» 

вул. Калуська 

вул. Січових 

Стрільців 

ФОП Волошин Приватна 

7. Суспільне життя в місті 

7.1. Релігійні конфесії міста 
 

На території м. Бурштин діє 12 релігійних громад: 

 

Релігійна громада Української Православної Церкви Київського Патріарху: 

 

Назва церкви 

(дата празника) 

Священослужитель Адреса 

Церква « Преображення 

Господнього» (19 серпня) 

о. Ігор Тичинський 

 

м. Бурштин 

вул. В.Стуса 

Релігійна громада Української Греко-Католицької Церкви: 

 

Назва церкви 

(дата празника) 

Священослужитель Адреса 

Церква "Воздвиження  Чесного 

Хреста" 

(27 вересня) 

отець Михайло Трощук 

 

м. Бурштин 

вул. Шевченка 6 

 

Церква «Воздвиження всіх 

святих святого Йосафата» 

(13 липня) 

декан Бурштинського деканату 

о. Дмитро Шмігель 

отець - мітрат Богдан Демків 

отець Ігор Третяк 

м. Бурштин 

вул. Бандери 47а 

 

Церква «Верховних апостолів 

Павла і Петра» 

(8 січня) 

отець - мітрат Михайло Рошко 

 

с. Вигівка 

 

http://boston.in.ua/news.html
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Жіночий монастир Святої 

Софії Премудрості Божої 

Згромадження Сестер 

Служебниць Господа і Діви з 

Матара Чернечої Родини 

Воплоченого Слова 

Матінка Марія Сліз 

 

м.Бурштин 

вул.Шевченка 57 

 

Капличка святого Володимира 

Великого 

 

отець Юрій Будзович 

 

м.Бурштин 

вул. Шухевича 18 

приміщення міської лікарні 

 

Релігійна громада Римо-Католицької Церкви: 

 

Назва церкви  

(дата празника) 

Священослужитель Адреса 

Церква «Пресвятої Трійці» 

(16 червня) 

о. Роман Комаричко 

email:parafia.bursztyn@ukr.net 

м. Бурштин 

вул. Бандери 64 

 

 
Релігійна громада «Пресвятої Тройці» Української автокефальної православної церкви: 

Шувар Євген Володимирович 

вул. Василя Стуса, буд. 7, кв. 9 

 

Релігійна громада Християн віри євангельської п’ятидесятників: 

Церква християн  віри Євангельської, вул. Міцкевича 28 

пастер Якибчук Назарій Богданович 

 

Релігійна громада Євангельських Християн Баптистів: 

Дім молитви, вул. Бандери 3 

пастер Родим”юк Володимир Ярославович 

 

Релігійна громада Церкви Євангелістів Христа Еммануіла: 

пастер Пікуляк Зиновій Миколайович 

вул.Січових Стрільців 27 в приміщенні Телерадіокомпанії РАІ. 

 

Релігійна громада Свідків Єгови: 

вул. Герцена, буд. 13А 

Фріч Володимир Остапович 

 

Усі релігійні громади, забезпечені культовими спорудами. На базі церкви свщм. Йосафата діють 

релігійні спільноти «Твори добро» та «Одкровення», недільна школа, священнослужителі храму регулярно 

відвідують навчальні заклади міста, реабілітаційний центр «Довір’я», де вивчають з вихованцями Слово 

Боже. 

На базі жіночого монастиря також проводяться недільні школи для дітей, літні духовні табори. 

8. Пам’ятні дати у 2016 році 
 

Перелік пам’ятних дат, які відзначатимуться у м. Бурштин у 2016 році: 

 

Травень 2016 року 15 років з дня створення КП «Житловик» 

Червень 2016 року  20 років з дня заснування Бурштинської гімназії 

Червень 2016 року 50 років з дня заснування Бурштинського 

енергетичного коледжу 

Вересень 2016 року 45 років ПК «Прометей» 

Грудень 2016 року 15 років від дня завершення будівництва та 

освячення церкви свщм. Йосафата 

2016 рік 25 років після реставрації костелу "Пресвятої 

Трійці"  
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2016 рік 70 років з часу заснування Бурштинської масової 

бібліотеки  

 

 

 


