
Додаток
до рішення міської ради 

від 24.12.15р. №06/04-15

Пропозиції до схвалення проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року.

Пріоритетні напрями 
(стратегічні цілі)

проекти Стратегії 
(операційні цілі)

А.Конкурентноспромож- 
ність економіки міста

Стратегічна ціль А.1. 
Залучення стратегічних 
інвестицій в індустріальний 
парк Бурштин

А.1.1. Розробити довгострокову програму комплексних 
послідовних дій по залученню стратегічних інвестицій у
місто

А.1,2. Створити у  структурі міськвиконкому під 
керівництвом заступника голови напрямок по роботі із 
Інвесторами та налагодити систему роботи по
залученню стратегічних інвестицій у  місто

Стратегічна ціль А.2. 
Створення умов для 
розвитку і диверсифікації 
малого та середнього бізнесу

А,2.1. Створити базу бізнес орієнтованої інформації для
бізнесу (нормат- правова база, консультації, виставки, 
партнери, тощо) та забезпечити простий і  відкритий 
доступ до не ї (сайт, електрон пакет, тощо)

А,2.2. Виконати дослідження та розробити доступну для 
громади «карту місц. ресурсів та можливостей їх 
використ для започатк. нових сфер бізнесу. Інформацію 
розмістити на сайті місц влади та оприлюднити у ЗМІ
А.2.3. Розробити довгост рокову програму підтримки 
малого бізнесу та комунікації і  співпраці з
підприємництвом.
А.2.4. Розробити та запровадити програму 
просвітництва для молоді з метою адаптації її до 
ринкових умов

Енергоефективнїсть

Б 1. Запровадити
ефективний
енергоменеджмент

Б 1.4. Обладнати всі об’єкти бюджетної сфери
лічильниками
Б 1.5. Провести чергову кампанію по створен ОСББ з 
висвітленням переваг їх створення та успішного досвіду в
інших громадах

Б 2, Знизити втрата енергії 
в комунальній сфері

Б 2.1. Зробити утеплення одного із адміністративних
будинків
Б 2.2. Зробити заміну вікон в комунальних закладах
Б 2.3.
1. Розробка ПКД на капітальний ремонт тепломереж, 
державна експертиза
2. Виконати комплекс робіт по капітальному ремонту 
тепломереж та реконструкції системими опалення в 
місцях найбільших втрат втрат енергії на основі 
виконаного аудиту.

Г. Розвиток соц іальної 
сфери та активізація 
громади

Г  1.6. Придбати музичні інструменти для дитячої музичної
школи та клубу с.Вигівка

Г  1.8 Запровадження електронного документообігу у сфері 
обслугов депутатів та виконкому м/ради (придбання 
планшетів (25 +10), придбання Wi-Fi роутера,різографа)
Г  1.9 Створення умов для розвитку ЦНАП та громадських 
ініціатив по вул. С. Стрільців, 18 в м.Бурштин
Г  2.1. Міський конкурс міні-проектів “Місто своїми руками”
(визначити пріоритетні напрямки конкурсу)

Г.2.4, Провести комплекс заходів на підтримку процесів 
створення та розвитку ОТГ



ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ 
Д.2 Розробка та 
впровадження системи 
поводження з ТПВ

Д.2.2. Опрацювати питання пошуку території під 
будівництво сміттєпереробного комплексу за межами 
міста.

Секретар міської радй Богдан Рибчук


