
Громадські обговорення Стратегія розвитку міста Бурштин до 2030 

 (14 вересня 2018 р.). 

Відповіді на зауваження 

 

1. Потребує пояснення і уточнення термін «складність», який використовується  

в табл. 5.4 «Перелік проектів базового Міського інфраструктурного плану 

Стратегії-2030».  

Зауваження враховано. У тексті Стратегії термін «складність» було використано для 

характеристики проектів базового Міського інфраструктурного плану. Водночас, 

застосовано його було не коректно.  Фактично у стовбці «Складність» таблиці 5.4 було 

представлено важливість стратегічних цілей, до яких належать проекти. Більш коректним 

є визначення для кожного проекту його важливості (пріоритетності)  для досягнення 

визначених стратегічних  цілей. Некоректне використання терміну, а також відсутність 

конкретних оцінок важливості кожного проекту призвели до неоднозначного тлумачення 

висновків проведеного аналізу. Для усунення даного недоліку Виконавцем внесено зміни 

до тексту Стратегії.  

По-перше, паспорти перспективних проектів доповнені визначенням важливості 

(пріоритетності) кожного проекту. Важливість кожного з перспективних проектів залежить 

від його цільової спрямованості та визначається як середньозважена оцінка  

пріоритетності стратегічних напрямів і стратегічних цілей, на досягнення яких впливає 

даний проект (Додаток 8).  

По-друге, усунена виявлена пов’язана з врегулюванням цього зауваження неточність при 
визначені рейтингових оцінок стратегічних цілей шляхом внесення відповідних змін до: 
- Додатку 3 «Рейтингові оцінки стратегічних напрямів і стратегічних цілей сталого розвитку 
м. Бурштин»; 
- Додатку 8  «Паспорти перспективних проектів для включення до базового Міського 
інфраструктурного плану»; 
- Таблиць 4.1, 4.3, 4.5, 4.7, 4.9, 4.11, 4.13 Розділу 4 «Формування стратегічного бачення 
сталого розвитку м. Бурштин». 
 
По-третє, внесено відповідні зміни до таблиці 5.4 «Перелік проектів базового Міського 

інфраструктурного плану Стратегії-2030». Кожен з проектів характеризується оцінками 

важливості стратегічного напряму, до якого належить проект, та важливості 

(пріоритетності) самого проекту. Такі характеристики дозволили конкретизувати 

рекомендації щодо черговості фінансування проектів, які включені до базового Міського 

інфраструктурного плану (стор. 77). 

 

2. Помилково вказана адреса  у назві проекту Г.1.9 «Створення умов для розвитку 

ЦНАП та громадських ініціатив по вул.С.Стрільців,15 в м. Бурштин». 

Помилка виправлена. У тексті Стратегії адреса ЦНАП виправлена на «вул. С. Стрільців, 
15», зокрема: 

- Підрозділ 5.3. Стратегічна ціль VІІ.2.  Прозоре врядування за участю 

громадськості (стор. 74); 
- Підрозділ 5.3. Табл. 5.4 «Перелік проектів базового Міського інфраструктурного 

плану Стратегії-2030»  (стор. 77); 
- Додаток 5 «Перелік проектів, визначених в рамках діючої «Стратегії розвитку міста 

Бурштин до 2020 року» (стор. 97); 



- Додаток 7 «Паспорти проектів, що включені до базового варіанту Міського 
інфраструктурного плану «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р.» (стор. 
137). 

 

2.  Некоректно визначені заходи проектної пропозиції № 31 «Якісна питна вода».  

Заходи «придбати пом′якшувальну установку та провести реконструкцію 

існуючої системи» та  «участь в проекті Галицького району щодо забезпечення 

питною водою з р. Лімниця» слід розглядати як альтернативні варіанти 

вирішення проблеми. 

Зауваження враховано. Заходи, визначені в проектній пропозиції № 31, відкориговані у 

відповідності до зауваження. Відповідні зміни внесені у текст Стратегії, зокрема: 

- Додаток 6 «Перелік пропозицій щодо потенційних проектів для включення до 
«Стратегії розвитку міста Бурштин до 2030 року» (стор. 105). 

- Додаток 8 «Паспорти перспективних проектів для включення до базового Міського 
інфраструктурного плану» (стор. 182). 

 
 

3. У Стратегії не врахована проектна пропозиція «Побудова нового дорожнього 
покриття з використанням золошлаків Бурштинської ТЕС», яка була визначена в 
«Концепції стратегії розвитку громад Галицького району та міста Бурштин», 
розробленої у 2016 р. за підтримки компанії ДТЕК в рамках програми соціального 
партнерства. 
 
Зауваження враховано. Перелік перспективних проектів, запропонованих  для 
включення до базового Міського інфраструктурного плану доповнений проектною 
пропозицією № 39 «Побудова нового дорожнього покриття з використанням золошлаків 
Бурштинської ТЕС». Відповідні зміни внесені до тексту Стратегії: 
 

- Підрозділ 5.2. Стратегічна ціль ІІ.1. Розвиток дорожньо-транспортної 
інфраструктури (стор. 66). 

- Підрозділ 5.3. Табл. 5.4 «Перелік проектів базового Міського інфраструктурного 
плану Стратегії-2030»  (стор.75). 

- Додаток 6 «Перелік пропозицій щодо потенційних проектів для включення до 
«Стратегії розвитку міста Бурштин до 2030 року» (стор. 106). 

- Додаток 8 «Паспорти перспективних проектів для включення до базового Міського 
інфраструктурного плану» (стор. 193). 

- Крім того, доповнення переліку проектних пропозицій призвело до внесення 
відповідних змін до табл. 5.3 «Загальна характеристика нових проектів, 
запропонованих до включення до Стратегії-2030» та змісту проведеного аналізу 
(підрозділ 5.1, стор. 61-62). 

 

 
 

 


