
                                                                                                

                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 травня  2016 року        №  10/12-16 

м. Бурштин 

Інформація про роботу  відділу економіки і  

промисловості виконавчого органу міської ради  

за період  01.05.2015 - 01.04.2016  

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши інформацію відділу економіки і промисловості виконавчого органу міської 

ради,міська рада  

вирішила: 

 

1.Інформацію про роботу відділу економіки і промисловості виконавчого органу міської 

ради за період 01.05.2015 – 01.04.2016 взяти до відома (додається). 

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Р.Джуру та голів 

постійних депутатських комісій ради. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                      Роксолана Джура 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення  міської ради  

                                                                                                               від 31.05.2016 №10 /12-16 

 

 

Інформація про роботу  відділу економіки і промисловості виконавчого органу 

міської ради за період  01.05.15 - 01.04.16 рр.  

 

       Відділ економіки і промисловості виконавчого органу Бурштинської міської ради 

(далі  – Відділ) є структурним підрозділом  міської ради та  утворюється її рішенням. 

Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому 

комітетові та міському голові.   

 Структура відділу складається із 4-чотирьох штатних одиниць: начальник відділу, 

головний спеціаліст (2 один.) та головний спеціаліст з  прав споживачів і торгівлі. 

Фактична зайнятість: 3 одиниці: начальник відділу - 1 (одна) шт. од.,  гол. спеціалісти – 2 

(дві) шт. од.  

Діяльність відділу проводиться по таких основних напрямках: 

- реалізація політики  у сфері економічного і соціального розвитку  міста; 

- аналіз стану діяльності та тенденції фінансово-економічного розвитку 

промислового виробництва у місті,  виробництва  продукції,  виконання робіт і  

надання послуг; 

- програма соціального партнерства ДТЕК та м.Бурштин; 

- координація закупівель товарів, робіт та послуг. 

       Протягом  звітного періоду відділ  працював над основними питаннями плану роботи 

відділу:  

- підготовка проекту Програми соціально-економічного та  культурного розвитку міста та 

інших міських програм; 

- розробка проектів рішень з питань економічного і соціального розвитку міста, положень 

з питань місцевого самоврядування;  

- збір інформації та оновлення щорічного паспорту територіальної громади міста з питань 

соціально-економічного розвитку; 

-  підготовка та подання інформації  щодо  інвестиційних можливостей території міста; 

- підготовка та подання  у департамент економіки облдержадміністрації щомісячної 

інформаційно-аналітичної довідки по основних показниках соціально-економічного 

розвитку міста (сфера реального сектору економіки, фінансові показники, показники рівня 

життя, населення та ринок праці, показники розвитку споживчого ринку, інноваційна 

діяльність, інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність, житлово-комунальне 

господарство, будівельна діяльність, розвиток малого підприємництва); 

- проведення  щодекадного (1-го, 10-го, 20-го числа) спостереження робочою групою на 4-

5 суб’єктах  господарювання (підприємства торгівлі та продовольчі ринки міста) щодо 

моніторингу цін на основний продовольчий споживчий кошик та  подання у департамент 

економіки ОДА та комунальні установи (відділ освіти і науки, центральна міська 

лікарня);. 

- подання звітності про стан забезпечення потреб міста Бурштин та с.Вигівка найважливі-

шими продуктами харчування (щомісячно та подання у департамент економіки ОДА);  

- подання звітності  щодо  збудованих, реконструйованих, відремонтованих та введених в 

експлуатацію інфраструктурних об’єктів за рахунок коштів  місцевого бюджету, інших 

джерел фінансування у департамент економіки ОДА (щомісячно); 

- подання департаменту економіки облдержадміністрації зведеної інформації по всіх 

розпорядниках коштів місцевих (державних) бюджетів про проведення закупівель товарів, 

робіт та послуг за державні кошти за формою №1-торги (щоквартально); 

- подання до департаменту економіки облдержадміністрації  інформації про стан та 

результати впровадження системи електронних закупівель(щомісячно);  



- подання департаменту економіки облдержадміністрації показників оцінки  результатів 

соціально-економічного розвитку міста  за переліком показників Методики оцінки 

(рейтингу) результатів соціально-економічного розвитку міст і районів Івано-Франківської 

області (щоквартально);  

- подання департаменту економіки облдержадміністрації інформації про хід виконання 

місцевої програми підтримки малого та середнього підприємництва (щоквартально); 

- подання департаменту економіки облдержадміністрації інформації про відкриття на 

території міста підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового 

обслуговування населення (щомісячно); 

- підготовка та подання інформації  до департаменту промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації щодо реалізації інвестиційних проектів промисловими 

підприємствами міста (щопіврічно); 

- підготовка та подання звітності до департаменту промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації щодо показників фінансово-господарської діяльності промислових 

підприємств міста (щомісячна та щоквартальна форми); 

- участь у роботі та організації  засідання Комітету з управління впровадження 

Стратегічного плану соціального партнерства ДТЕК з м. Бурштин  на 2013-15рр., 2016-

2020 рр. 

- участь у роботі засідань Конкурсної комісії по реалізації проектів Стратегії ДТЕК та 

м.Бурштин 2013-15рр. та на період до 2020 року;  

- підготовка та проведення засідань адміністративної комісії, подання звітності у 

статуправління (річна форма); 

- організація процедури закупівлі товарів, робіт та послуг через електронну систему 

закупівель «Прозоро» згідно плану закупівель; 

- підготовлено матеріали Концепції індустріального парку Бурштин до 

Мінекономрозвитку для внесення до Реєстру індустріальних (промислових) парків в 

Україні.  

 

              Участь у проектах: 

 1. Місто Бурштин  засвідчило свою зацікавленість у реалізації конкурсу Міністерством  

Закордонних справ  Республіки Польща  «Польська допомога для розвитку 2014» у 

польсько-українському проекті «Школа залучення інвестицій для західноукраїнських 

органів місцевої влади» 2014-2015рр. Проект виконується Малопольським Інститутом 

Територіального самоврядування та Адміністрації FRDL MISTiA з Кракова спільно з 

українськими партнерами ЛМГО «Інститут політичних технологій» зі Львова та ГЦ 

«Ділові ініціативи» з Івано-Франківська за фінансової підтримки Програми Польської 

допомоги для розвитку 2014 Міністерства закордонних справ РП. Ознайомились із 

польським та європейським досвідом у сфері залучення іноземних інвестицій  завдяки 

їхніх експертів. Розроблена інвестиційна пропозиція індустріального парку «Бурштин» 

для внесення до інвестиційного каталогу українських та польських міст (на 3-ьох мовах).  

2. Розробка проектної пропозиції для участі у конкурсі  «Підтримка інституційної 

спроможності українських міст в розробці та реалізації політик сталого енергетичного 

розвитку». У травні 2015 року місто Бурштин в результаті конкурсного відбору стало 

учасником  проекту, що реалізується за підтримки USAID MERP. Встановлено 

автоматизовану систему контролю споживання енергоносіїв у ЗОШ №1 та ДНЗ №6 

(2015р.), 2016р. – встановлено обладнання у гімназії, НВК, ДНЗ №2,3. Система передбачає 

збір даних безпосередньо з вузлів обліку (в частині зняття показників) та здавачів 

температур з подальшою передачею на центральний сервер збору даних. 

3. підготовка інвестиційної програми та проекту  на фінансування з Державного фонду 

регіонального розвитку (ДФРР) проект 005298-ІФ Індустріальний парк "Бурштин". 

Статус:  відібраний регіональною комісією (Івано-Франківська ОДА), знаходиться на 

оцінці комісії Мінрегіонбуду та ЖКГ. Підведення комунікацій до майданчика 

індустріального парку: водопостачання, каналізаційні та очисні споруди (2016-2017рр.). 

 

              Підготовлено та направлено наступні проектні заявки: 



1. Програма соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» - 2016 проект 

«Віднови помешкання для  української родини у Бурштині Івано-Франківської області» 

ремонтні роботи будівлі по вул.Торгова, буд.3 для ГО «Довір’я» - статус не підтримана. 

2. Заявка на отримання грантової допомоги по програмі «Кусаноне» від благодійного 

фонду «Бурштинська лікарня»,  проект «Придбання медичного обладнання для надання 

багатопрофільної медичної допомоги для жителів м.Бурштина» -  статус не підтримана. 

3. Заявка на отримання грантової допомоги по програмі «Кусаноне» від благодійного 

фонду «Благодійний фонд сприяння розвитку школи №3», проект: Впровадження міської 

енергетичної стратегії у сфері  енергоефективності на базі загальноосвітньої школи №3 

м.Бурштина - статус не підтримана. 

4. Підготовлено та направлено проектну заявку до  Посольського фонду США збереження 

культурної спадщини (AFCP), проект «Створення  безпечних та комфортних умов для 

збереження  і якісно нового розташування експозиції історико-етнографічного музею 

«Берегиня» - статус не підтримана. 

5. Підготовлено та направлено проектну  заявку  до благодійного фонду  Джинджер 

«Львівська освітня фундація»  за напрямом «Доступна освіта»  (придбання музичних 

інструментів для дітей-сиріт) – статус не підтримана. 

6. Підготовка проектної заявки до Благодійного фонду Богдана Гаврилишина по питанню 

розвитку малого підприємництва - статус не підтримана. 

7. Підготовлено та направлено проектну  заявку  до благодійного фонду  Джинджер 

«Львівська освітня фундація» по підтримці дітей-сиріт (сім’я Снак операція по зору)– на 

розгляді. 

 

  

 

 

Секретар  міської   ради                                          Богдан Рибчук 


