
Проект 

від 21 листопада 2018 року                                                                           № 1383 

 

 

Про Програму соціально-економічного 

та культурного розвитку м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2019 рік 

 

 

        Розглянувши пропозиції виконавчого органу міської ради про Програму соціально-

економічного та культурного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2019 рік, відповідно до  

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України 

«Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального 

розвитку України», враховуючи рекомендації постійних депутатських комісій ради, міська 

рада вирішила: 

 

 

1.  Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштин та 

с.Вигівка на 2019 рік (далі – Програма), що додається. 

 

2.  Виконавчому органу міської ради, керівникам структурних підрозділів міської ради, 

підприємств, організацій і установ міста здійснити організаційно-практичні заходи для 

забезпечення виконання заходів щодо реалізації Програми з метою виконання 

пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста. 

 

3. Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт здійснює КП «Капітальне будівництво 

Бурштинської міської ради» згідно своїх повноважень. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

В.Гулика та заступника міського голови Н.Кицелу згідно з розподілом функціональних 

обов’язків та голів постійних депутатських комісій ради. 

 

 

Міський голова                                                                                             Роксолана Джура 

 

 
Перший заступник міського голови                                                           В.Гулик 

 

Заступник міського голови                                                                         Н.Кицела 

 

Нач. фінансового відділу                                                                            О.Петровська 

 

Нач. юридичного відділу                                                                            В.Данилюк 

 

Розробник проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості                                                    М.Назар 

 

 

Секретар ради                                                                                             Б.Рибчук 
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Україна 

БУРШТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

    

 

Додаток                 

до рішення сесії міської ради  

від ___.12.2018   №_____     _ 
 

 

 

 

            

 

ПРОГРАМА  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

м.Бурштин та с.Вигівка  

на  2019  рік 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська область 



 3 

 

Паспорт Програми  соціально - економічного та культурного розвитку  

м. Бурштин та с.Вигівка  на 2019 рік 

 

 
   1.  Ініціатор розроблення Програми соціально-економічного розвитку та 

культурного розвитку м. Бурштин та с.Вигівка на 2019 рік (далі – Програма -2019) -  
виконавчий орган Бурштинської міської ради. 

 

     2. Назва нормативних документів про необхідність розроблення Програми: 

- Закон  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  економічного  

і  соціального  розвитку  України»  від  23.03.2000 р.  № 1602- ІІІ;    

- Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року затвердженої 

рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 1041-32/2014.; 

-  Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року, затвердженої рішенням 

міської ради від 26.10.2018 року №07/61-19 

-  місцевих  цільових  програм  з  питань  соціально-економічного  розвитку міста. 

 

       3.  Розробник Програми:  відділ економіки та промисловості виконавчого органу. 

 

       4. Співрозробники Програми: структурні підрозділи виконавчого органу. 

  

       5.  Учасники Програми – постійні депутатські комісії  ради  

 

       6.  Контроль за виконанням Програми – заступники міського голови згідно з               

розподілом функціональних обов’язків  

 

 7.  Термін реалізації Програми:  2019 рік. 

 

 8.  Перелік джерел фінансування Програми: кошти міського бюджету та інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством. 
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ВСТУП 

 

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку м. Бурштин та 

с.Вигівка  на 2019 рік  розроблена відповідно до заходів Стратегії Сталого Розвитку міста 

Бурштин до 2030 року (далі – Стратегія-2030) та згідно вимог законів України «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів.  

 

Базуючись на аналізі поточного стану і потенціалу розвитку міста за основним 

стратегічним документом до 2030 року, де сформовано стратегічні пріоритети щодо 

розвитку міста: 

-  розвиток сталої економіки; 

-  комфортні умови проживання; 

-  раціональне господарювання. 

  

           Метою Програми у 2019 році є створення умов для сталого розвитку міста, 

привабливого для проживання, добробуту населення, розвитку людського капіталу, 

ведення бізнесу, базуючись на ефективному використанні наявних ресурсів та збереженні 

навколишнього середовища. 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  бюджетів та 

інших джерел, не заборонених законодавством. Фінансування заходів здійснюватиметься 

з урахуванням реальних можливостей міського бюджету.  

 

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий орган міської ради 

(структурні підрозділи) спільно з депутатськими комісіями міської ради.  

 

Враховуючи результати динаміки та тенденцій соціально-економічного розвитку 

міста, а також оцінку ресурсного та  фінансового потенціалу, в Програмі сформульовані 

ключові проблеми, що постають перед міською владою, визначені цілі та пріоритети 

розвитку міста Бурштин  в 2019 році, шляхи та механізми їх реалізації. 

 

 На основі аналізу економічного і соціального розвитку міста у 2018 році визначено 

основні завдання і заходи на 2019 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток 

основних галузей виробничої та соціальної сфери. Також, сформовано прогнозні 

показники соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік з урахуванням прогнозних 

макроекономічних показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 01 

липня 2016 року №399 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2017 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку 

України на 2018-2019 роки».  

 

Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається 

здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання 

місцевих цільових програм (додаток).  

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до 

Програми затверджуються Бурштинською міською радою. 
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І. Аналітична частина 

1. Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку м.Бурштин у 2018 

році. 

 

           Населення та ринок праці. 

          За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській області  у 

м.Бурштині та с.Вигівка, яке підпорядковане  міській раді, станом на 1 вересня  2018 року 

за попередніми даними, проживало 15429 осіб, що складає 99,7% до періоду попереднього  

року. 

           Упродовж періоду січня-жовтня 2018 року у  міськраді зареєстровано  105 

живонароджених  та 152 померлих осіб. Природній приріст (скорочення) склав - -47 осіб. 

За даними статистичного бюлетеня за період січень-липень 2018р. кількість прибулих 

склало 126 особи (122,3% до періоду січень-липень 2017р.), вибулих – 141 особи (117,5% 

до періоду січень-липень 2017 року), що складає механічний приріст - -15 особи. 

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення у січні-липні 2018 року - -45 

одиниці.  

             Показник «Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце 

(вакансію)» поданий за фактичними погодженими  даними Галицького районного центру 

зайнятості за територією Бурштинської міської ради (м.Бурштин та с.Вигівка) на 01 січня 

2018 року склало - 10 осіб, на 01 вересня 2018 року – 15осіб. 

             За даними Головного управління статистики за період січень-серпень 2018р. за 

субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 

835 один. домогосподарств, з них - 353 один. у серпні місяці поточного .року. Кількість 

домогосподарств, яким призначено субсидію за період січня-серпня 2018 року – 835 

один., з них 353 один. у серпні п.р. Загальна сума призначених субсидій за період січня-

серпня 2018 року – 220,1 тис.грн., середній розмір призначених субсидій – 150,4 грн., який 

не є нижчим від середньообласного – 97,6 грн. 

             Показник середньомісячньої заробітньої плати одного штатного працівника в місті 

є досить високим та найбільшим в регіоні по загальнообласному показнику.  За даними 

Головного управління статистики в Івано-Франківській області середньомісячна заробітна 

плата штатного працівника по м.Бурштин склала у 2017 році  – 7867,0 грн., очікувана на 

2018 рік – 9489,0 грн. за  даними 2 кв.п.р. та прогнозований розмір на 2019 рік  – 10628,0 

грн. у відсотках 112% (темп росту) до періоду попереднього року. Перевищення 

середнього рівня регіону показника пояснюється розміром середньомісячної заробітної 

плати працівників Бурштинської ТЕС.  

  

Промисловість. 

Бурштин – це передусім промисловий центр,  відноситься  до категорії  міст з моно-

залежною економікою. Промислове виробництво у м. Бурштині є базовою сферою 

економічної діяльності, яка впливає на різні аспекти соціально-економічного розвитку 

міста, включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту громади.  

 Cтабільна робота існуючого промислового комплексу міста – сталий розвиток 

громади, стимул до позитивних структурних зрушень у реальному секторі економіки 

міста на інноваційно–інвестиційній основі розвитку,  забезпечення покращення  

життєдіяльності  та благополуччя мешканців міста.  

 Промисловий комплекс території міської ради представлений: 

1. найбільшим потужним промисловим підприємством  Івано-Франківської  області –  ВП 

ДТЕК Бурштинська ТЕС  в частині  постачання електроенергії, пари та кондиційованого 

повітря, що складає 99,6% у структурі промислової продукції міста та 23,8 % частка 

промисловості загальнообласного показника; 

2. КП «Житловик» в частині надання послуг водопостачання, каналізації, поводження з 

відходами, що складає 0,3% у структурі реалізованої продукції промисловості міста; 
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3. продукція переробної промисловості (виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої  неметалевої мінеральної продукції, елементи конструкцій збірні для будівництва з   

цементу, бетону або каменю штучного) – 0,1%. 

  За даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в Івано-

Франківській області за період січень-вересень 2018 року обсяг реалізованої промислової 

продукції (послуг) по місту склав 11412889,2  тис.грн., що складає 113,4 % темпу 

зростання до періоду попереднього року. Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на  

одну особу  склав 736648,1  грн. проти показника січня-вересня 2017 року – 519515,2грн., 

що складає 141,8%. 

Підприємство  ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС  є основою промисловості міста, 

основним наповнювачем міського бюджету  та надає суттєві надходження  до інших 

бюджетів (сільських, районних, обласних). Підприємство БуТЕС є основним робочим 

місцем для жителів міста та навколишніх сіл, має вищу ніж в інших містах  зайнятість 

персоналу  Бурштинська ТЕС  забезпечує значно вищі від середніх в Україні заробітні 

плати  

 ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС - виробнича потужність складає  2351 МВт. ТЕС надає 

робочі місця 1925 енергетикам та забезпечує світлом 3 млн. осіб із Закарпатської та 

частково Івано-Франківської та Львівської областей. Станція виробляє 64% електроенергії 

на потреби України, решту – 36% експортує в Словаччину, Угорщину та Румунію.  

           За підсумками 2017 року ДТЕК Бурштинська ТЕС увійшла в ТОП-3 платників 

податків регіону. Сумарний об’єм податкових платежів з 2012 до 2017 року становить 1,1 

млрд грн. Крім того, станція є соціальним партнером міста Бурштин, а тому компанія 

систематично інвестує в соціально важливі проекти для міста. Традиційно це проекти з 

енергоефективності, медицини, розвитку бізнес-середовища та підвищення активності 

громади.  

            КП «Житловик» за обсягом реалізованої продукції відноситься до категорії 

середнього підприємства та є одним із найбільших платників податків у місті та 

наповнювачем  бюджетів різного рівня: загальна сума річних планових податкових 

платежів – до 13,0 млн.грн., з них до міського бюджету – 2,6 млн.грн. 

            Прогнозований показник обсягу реалізованої промислової продукції на 2019 рік 

плануємо 15 591 312,0 тис.грн. з обсягом реалізованої продукції до відповідного періоду 

попереднього року – 113,4%,  враховуючи індекс цін промислової продукції (110,3%)  

 

               Агропромисловий комплекс. 

           За даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в Івано-

Франківській області по м.Бурштин за січень-липень 2018 року виробництво продукції 

тваринництва у с/г підприємствах  склало: м'ясо – 16 т  (у живій вазі), що складає 215,6% 

росту до відповідного періоду минулого року, молоко – 20 т, що складає 39,6% росту до 

періоду минулого року. За розрахунками на 1 серпня 2018 р. загальне поголів’я великої 

рогатої худоби у с/г підприємствах склало – 80 голів великої рогатої худоби та 61,5% до 

періоду минулого року, з них корови - 9 один. (45% до періоду попереднього року), вівці 

та кози - 50 (12,8% до періоду попереднього року). 

           Очікуваний обсяг продукції рослинництва на період 2018 року плануємо у сумі 0,5 

млн.грн. із темпом 100,0 % до періоду 2017 року. Очікуваний обсяг  продукції 

тваринництва у с/г підприємствах на 2018 рік – 1,0 млн.грн. з темпом росту 166,0 % до 

періоду минулого року (виходячи за  даними звітності січень-липень 2018 р.) та 

прогнозований показник на 2019 рік з темпом росту 110%. 

            Прогнозований індекс сільськогосподарської продукції на 2018-2019 рр. 

розраховано виходячи за даними сайту  Головного управління статистики в Івано-

Франківській області  у січні–вересні 2018 року порівняно з січнем–вереснем 2017, 

який становив  101,5%.  
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            Інвестиційна діяльність  

           За даними бюлетеня Головного управління статистики в Івано-Франківській області  

обсяг капітальних інвестицій  за рахунок усіх джерел фінансування (витрати на придбання 

нових матеріальних та нематеріальних активів, капремонт та модернізація по підприємст- 

вах юридичних осіб) у 2017 році склав 27 270,0 тис.грн. або 112,2% до періоду 

попереднього року (за видами діяльності: житлові будівлі – 14947,0 тис.грн., нежитлові 

будівлі – 1502,0 тис.грн. інженерні споруди – 6315,0 тис.грн., машини, обладнання, 

інвентар – 2122,0 тис.грн., транспортні засоби – 1222,0 тис.грн., програмне забезпечення – 

43,0 тис.грн. та інші. 
            Очікуваний показник у 2018 році плануємо у сумі 13 182,0 тис.грн. виходячи за 

фактичними даними звітного показника періоду січня-червня міс. п.р. у сумі 6591,0 

тис.грн. Прогнозований показник на 2019 рік – 13 577,0 тис.грн. з темпом росту 103% до 

очікуваного періоду 2018р. 

             Показник обсягу капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету) у 

розрахунку на одну особу у 2017 році склав 1611,6 грн., за звітними даними періоду січня-

червня 2018 року  - 422,4 грн. Очікуваний показник на 2018 рік – 856,0 грн. та 

прогнозований на 2019 рік  у сумі 887,0 грн. у відсотках  104% до періоду 2018 року. 

              Обсяг імпорту  товарів по місту за період 2017 рік -  108,4 тис. дол.США, 

очікуваний показник у 2018 році -  116,0 тис. дол..США та прогнозований на 2019 рік – 

117,0 тис.дол.США. 

               За даними бюлетеня Головного управління статистики в Івано-Франківській 

області засвідчено обсяг прямих іноземних інвестицій по місту по галузі транспортних 

послуг (дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України 

«Про державну статистику» щодо конфіденційності інформації.   

 

                Показники розвитку споживчого ринку. 

              Показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) у 2017 році 

склав 146545,3 тис.грн., роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 

розрахунку на одну особу - 9454,5 грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних осіб) у відсотках до попереднього року – 91,4%. 

До основних юридичних підприємств відносяться ТзОВ «1000 дрібниць» (роздрібна 

торгівля) та ТзОВ «Амарант» (мережа аптек). 

               Очікуваний розрахунковий показник на 2018 рік ґрунтується на аналізі показника 

роздрібного товарообороту у 2017 році, поточної економічної ситуації у місті, внутрішніх 

чинників щодо індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту у розмірі 103%  -   

168 451,0 тис.грн. 

                Прогнозований показник роздрібного товарообороту на 2019 рік плануємо у сумі 

186 768,0 тис.грн. у відсотках до попереднього року 110,9% з припущенням, що існуючі в 

місті підприємства будуть збережені у 2019 році та містить бачення перспективи розвитку 

економіки міста  з врахуванням індексу споживчих цін на 2018 рік – 108,7% згідно 

постанови КМУ від 11 липня 2018 р. № 546  «Про схвалення Прогнозу економічного і 

соціального розвитку України на 2019-2021 роки».  

               В місті  успішно працює торгівельна мережа, яка об’єднує більше 100 

підприємств торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування. Предметом 

діяльності більшості суб’єктів підприємництва є господарська діяльність у сфері гуртової 

та роздрібної торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні послуги, 

будівництво та інші. Необхідно зазначити, що на даний час торгівельна мережа повністю 

задовольняє потреби мешканців міста в споживчих товарах – забезпеченість населення 

торгівельною мережею складає 100%.  

              Реалізація послуг м.Бурштина представлена: інформація та телекомунікації - 66%, 

освітянські послуги (вища, дошкільна, початкова, середня та інші види освіти) – 25%, 

тимчасове розміщування та організація харчування – 3,7%, послуги охорони здоров’я – 
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2,5%, поштова та кур’єрська діяльність – 1,4%, ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку – 

1% та надання інших індивідуальних послуг – 0,4%. 

             Телекомунікаційні послуги м.Бурштина:  

1. Центр електрозв’язку івано-Франківської філії ВАТ «Укртелеком» - вул. С.Стрільців,29. 

2. Приватна телекомпанія «РАІ» та радіо «РАІ-ФМ» - вул. Січових Стрільців,27.  

3. П/п «Талант» - вул. Січових Стрільців 7.  

4. ТзОВ «Біос-комп’ютер» - вул. Калуська,10. 

            Інформаційний простір територіальної громади м.Бурштина  включає газета 

«Бурштинський вісник» (розповсюджується: м.Бурштин, с.Вигівка та Галицький район),  

приватна телекомпанію «РАІ» та радіо «РАІ-ФМ»,  які мають право на цілодобове 

мовлення в межах області, а також офіційні веб-сайти Бурштинської міської ради та 

АМЕР м.Бурштина. 

            Існуючі магазини переобладнуються, враховуючи сучасні вимоги. В даний час 

розвиваються в основному приватні торгівельні заклади. Заклади харчування торговою 

площею залів від 25 до 300 м2 забезпечують обслуговування послуг для населення 

близько від 20 до 200 посадкових місць. Загальна торгова площа магазинів роздрібної 

торгівлі – до 2500 м2. Широко розвинені послуги техобслуговування автомобілів, ремонт 

телерадіоапаратури.  

           У місті функціонують підприємства фірмової торгової мережі: «АТБ-маркет» 

(корпорація АТБ, вул.С.Бандери,75а), ТЦ «Рукавичка» (вул. С.Стрільців, 27), Гуртівня 

«ПАККО» (вул.С.Бандери, 105), Придорожний торговий центр «Гулівер», вул. Калуська 

5а, де розміщено ланч-кафе «Джем». Торгові мережі постійно проводять вигідні акції, з 

доступним рівнем цін та іншими заходами, що направлені на задоволення потреб жителів 

міста.  

            Середня торговельна площа ТЦ становить від 300 до 1000 м², асортимент 

варіюється від 3000 до 8000 найменувань продуктів харчування та супутніх товарів, 

залежно від розмірів магазину.  В більшості торгових  мережах є власні  відділи кулінарії, 

що займаються випічкою та виробництвом кондитерських виробів.  

            На літній період відкриваються 3 (три)  літні майданчики на 30-70 посадкових 

місць. Окрім того, суб’єктами господарювання сфери ресторанного господарства 

забезпечено розміщення додаткових посадкових місць біля своїх стаціонарних об’єктів. 

            Суб’єкти господарювання міста продовжують відкривати магазини на перших 

поверхах житлових будинків шляхом виведення приміщень із житлового фонду для 

реконструкції. Проводяться роботи з оздоблення сучасними будівельними матеріалами 

фасадів об’єктів торгівлі та ресторанного господарства. 

            За період 2018р. в місті відкрито наступні заклади (форма – оренда приміщень): 

січень  - магазин «Солодка хатинка» по вул.С.Стрільців; 

лютий -  Магазин «АТБ Маркет» по вул. Бандери 75А, магазин «Все від 1 грн.» по вул. 

С.Стрільців, 33 

березень -  магазин «Солодка хатинка» по вул.Шухевича 

червень - Салон зв`язку «Гудок» по вул.Калуська, «Овочі та фрукти» по вул. Калузька 

липень – лікувальний центр «Надія» по вул.Калуська 

липень – магазин «Солодощі» по вул.Калуська, магазин «Івано-Франківський 

хлібокомбінат» по вул.Калуська 

серпень – магазин «Солодощі» по вул.С.Стрільців 

вересень - магазин «Світ мого спілкування «МОБІ-ЛЮКС» по вул. Калузька 

листопад – магазин «Грузинська пекарня». 

             Протягом 2018 року засвідчено закриття підприємств торгівлі: магазин «Солодка 

хатинка» по вул.С.Стрільців (січень) та магазин «Солодка хатинка» по вул.Шухевича 

(березень). 
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             На сьогодні торгівельна інфраструктура міста має розвинену мережу магазинів 

продовольства. У задоволенні потреб населення у товарах значне місце продовжує 

належати ринкам. Проблемним залишається питання ліквідації стихійної торгівлі на 

вулицях міста у весняно-літній період. За допомогою служби поліції ліквідована стихійна 

торгівля по вул.Калуська.  На території міста функціонує 2 ринки: 

1. продуктовий ринок «Центральний» - спеціалізація ринку – змішаний, кількість торгових 

місць – 40 од.  

2.  ринок по вул.Міцкевича,49а – змішаного типу, 98 од. торгових місць.  

           Питання щодо захисту прав споживачів  на рівні виконавчого комітету міської ради 

носять суто консультативний характер та надається допомога щодо вирішення  

компромісу «покупця – продавця». Переважно вони стосуються якості продовольчих і 

непродовольчих товарів, швидкості надання послуг побуту. Звернення вирішуються 

позитивно, надаються консультації  вирішення питань соціальних послуг.  

            Сфера побутового обслуговування населення представлена 25 об’єктами – це 

автостоянки, інтернет- клуби, салони–краси, фото та інші послуги. Місто має розгалужену 

телефонну мережу, активно розвиваються системи мобільного зв’язку, система Інтернет,  

провайдери Інтернет – зв’язку. 

             На території міста розміщено 2 (дві) АЗС: ПП «ОККО Нафтопродукт» та ТОВ 

«ВОГ РІТЕЙЛ», які надають населенню та гостям міста послуги та є найбільшими 

платниками акцизного податку в місті.  

  

             Показник розвитку середнього та малого підприємництва 

            Оцінка стану показників та перспектив розвитку здійснювалась на основі аналізу 

фактичних значень показників розвитку середнього та малого підприємництва за 2017 рік, 

9 місяців 2018 року та їх прогнозних значень на 2018-2019 рр. Попередній аналіз наданих 

даних здійснювався базуючись на наступному: прогнозні значення показників були надані 

зважаючи на припущення, що існуючі в місті підприємства будуть збережені у 2019 році і 

їх тенденція буде зберігатися у наступні роки.  

 

1. Показник «кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис.осіб наявного 

населення» за період 2017,2018,2019 роки – 1 один. – комунальне підприємство 

«Житловик» за обсягом реалізованої продукції відноситься до категорії середнього 

підприємства та є одним із найбільших платників податків у місті та наповнювачем  

бюджетів різного рівня: загальна сума річних планових податкових платежів  до 13 000,0 

тис.грн., з них до міського бюджету до 2500,0 тис.грн. 

Виробнича спеціалізація підприємства: забезпечення населення тепловою енергією, 

водопостачання та водовідведення, послуги вивозу побутових відходів для житлового і 

побутового секторів міста  Бурштина.   

          Обсяг реалізованої продукції у 2017 році склав 66891,2 тис.грн., на 2018 рік 

планується на 101,2 % з причини здорожчання вартості комунальних послуг. 

  

2. Показник «кількість малих підприємств у розрахунку на 10,0 тис. осіб наявного 

населення» у 2017 році складав 45 одиниць з аналогічним показником у 2018-2019 рр. 

Відповідно до прогнозних показників 2018-2019 рр. існуюча ситуація з підприємствами 

залишиться незмінною на наступні роки, що не вплине на погіршення даних показників та 

характеризує сталість розвитку економіки міста.  

Виробнича спеціалізація малих підприємств: роздрібна торгівля, громадське харчування, 

сервісні автопослуги та техобслуговування. 

Обсяг реалізованої продукції малих підприємств у 2017 році склав 62278,1 тис.грн. та 

відповідно прогнозований показник на 2018-2019 рр. з врахуванням індексу споживчих 

цін по наданих послугах у відсотках 101,3%.   
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             Будівельна діяльність. 

            Стан розвитку будівельної  діяльності в місті пов’язаний із сучасним  станом  

розвитку  споживчого  ринку, зменшенням рівня активності забудовників та 

сповільненням темпів будівництва в місті. 

            Показник обсягу виконання будівельних робіт за даними звітності Головного 

управління статистики в Івано-Франківській області по м.Бурштин у 2017 році склав 

55 657,0 тис.грн. з індексом будівельної продукції до періоду попереднього року – 449,9% 

(проти показника 10909,0 тис.грн. періоду у 2016 році). Питома вага міського показника 

до загально обласного показника – 2,4%. 

             За даними 9-ти місяців 2018 року обсяг виконання будівельних робіт склав у сумі 

37347 тис.грн. з індексом 88,1% до періоду попереднього року. Очікуваний показник на 

2018 рік  – 49 796 тис.грн. з індексом 89,5% виходячи з аналізу двох попередніх років. 

Прогнозований обсяг виконання будівельних робіт на 2019 рік  – 50294 тис.грн. з індексом 

будівельної продукції до 2018 року – 90% та темпом росту 101%. 

           Показник обсягу введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок усіх 

джерел фінансування характеризується відносно щодо загальної площі житлових будівель 

нового будівництва: 

2017 рік - 3262 м2 (98,8% до періоду попереднього року) 

2018 рік (очікуваний) – 3327 м2 (102 % до періоду попереднього року) 

2019 рік (прогнозований) – 3360 м2 (101% до періоду попереднього року) 

 

 

2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери міста. 

 

        Оцінка стану та перспектив розвитку міста Бурштин здійснювалася на 

основі аналізу фактичних значень показників соціально-економічного стану міста  за 2017 

рік та період фактичних звітних за період 9-ти місяців 2018 року. Виходячи з наведених 

даних поточний стан соціально-економічного розвитку міської території має тенденцію до 

покращення. Найбільш проблемними для міста є такі напрями розвитку, як «енергоефекти 

вність і ресурсозбереження» (енергоефективність будівель: технічний стан та енергоефек- 

тивні характеристики житлових будинків, бюджетних установ, енергетичні ресурси) та 

«інфраструктура міста» (житлово-комунальна, дорожньо-транспортна), де поточна 

ситуація має тенденцію до погіршення. 

         Незначне покращення прослідковується  за напрямом «якість довкілля»: освіта, 

охорона здоров’я, культура, зелені насадження та безпека. За іншими напрямами 

прогнозується позитивна динаміка росту, при цьому найбільшими темпами зростатиме 

життєвий рівень населення.  

         Найбільш проблемним для міста  очікується просування у напрямах, безпосередньо 

пов'язаних з двома стратегічними пріоритетами Стратегії-2030: 

-  Енергоефективність і ресурсозбереження; 

-  Якість життя населення; 

-  Якість довкілля; 

-  Інфраструктура міста.  

         Однак, без розв’язання проблем підвищення рівня енергоефективності і 

ресурсозбереження місто не зможе стабільно розвиватися. Для реалізації заходів за цими 

напрямами місто не має достатніх внутрішніх резервів. Крім того, існують значні 

проблеми, які стримують можливість розвитку міста за цими напрямами.  

          Реалізація заходів щодо підвищення якості життя населення є надзвичайно 

важливим напрямом сталого розвитку міста, оскільки саме ефективність функціонування 

таких систем, як охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, туризм, безпека, забезпечує 

створення комфортних умов проживання у місті.  
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          Окреслені проблеми потребують врахування при плануванні заходів проекту 

Програми-2019 рік. Вони вимагають до себе поглибленої уваги, оскільки без їх 

розв’язання неможливо вести мову про сталість розвитку міста,  зростання  добробуту  та  

комфортного  життя  населення міста  та  є  важливими для  вирішення  у 2019 році. На 

сьогодні у місті розроблена низка інвестиційних проектів в рамках заходів Стратегії-2030, 

рівень підготовленості проектів дуже різний – від проектної ідеї до реальної реалізації.  

           З огляду на зазначене, основою заходів Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік має стати реалізація 

інфраструктурних та  інвестиційних проектів, направлених на забезпечення сучасної 

інфраструктури міста. У проекті Програми-2019 мають бути представлені пріоритетні 

стратегічні напрями проектів Стратегії-2030, визначені можливі механізми та етапність їх 

реалізації (з огляду на їх соціальну, бюджетну та економічну ефективність), а також 

сплановано заходи щодо реалізації цих проектів.  

      

ІІ. Цілі та завдання на 2019 рік  

 
        Цілі та завдання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бурштина та с.Вигівка на 2019 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією-2030 

пріоритетних стратегічних напрямків та  створення умов для забезпечення комфортних 

умов для проживання, роботи, зайнятості, відпочинку та всебічного розвитку.  

 

        Сталий розвиток гарантує поступове зростання якості проживання  і оптимального   

розвитку  міст. Це  визначається  трьома  взаємопов'язаними  групами стратегічних   

пріоритетів: сталим  економічним  розвитком, що забезпечить необхідні матеріальні     

умови для  існування і розвитку суспільства; формуванням  висококомфортного, 

екологічно забезпеченого, естетично  привабливого життєвого середовища;  

забезпеченням  раціонального  господарювання,  яке  включає  раціональне  використання    

наявних  ресурсів, комплексне планування  та  ефективне  управління  розвитком міста:  

       -    Стратегічний пріоритет 1 (СП1): Стала економіка міста  

       -    Стратегічний пріоритет 2 (СП2): Комфортні умови проживання  

       -    Стратегічний пріоритет 3 (СП3): Раціональне господарювання 

 

СП1 «Стала економіка міста» передбачає:  

    -   підвищення  конкурентоспроможності  промислового виробництва на засадах   

        сталого розвитку, покращення інвестиційного клімату, розвиток бізнес-середовища;  

    -   забезпечення   зростання   доходів   населення,   створення   нових   робочих   місць,   

        підвищення рівня зайнятості населення.  

 

 СП2 «Комфортні умови проживання» характеризується:  

    -   забезпеченням  високого  рівня  якості  життя  населення  за  рахунок  покращення   

        медичного обслуговування,   високої  якості  освіти,  створення  безпечних   умов   

        проживання, розвитку спорту, туризму, рекреації, місцевої культури;  

    -   забезпеченням  сталого  екологічного  розвитку  міста  за  рахунок  зниження  впливу   

        негативних факторів на довкілля  міста;  

    -   розвитком якісної транспортної, дорожньої, комунальної інфраструктури міста.  

 

СП3 «Раціональне господарювання» включає:  

    -   забезпечення  енергоефективності будівель і споруд у місті;  

    -   раціональне використання водних та енергетичних ресурсів;  

    -   забезпечення     комплексного  планування   та  прозорого  врядування   за  участю   

        громади міста.  
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       Структурні елементи стратегічних пріоритетів формуються виходячи з наступного: 

Рівень. 1. Основна мета Програми-2019 -  забезпечення  сталого розвитку міста Бурштин.  

 

 Рівень 2. Складовими сталого розвитку є сталий соціально-економічний розвиток і   

сталий соціально-екологічний розвиток міста.  

 

 Рівень  3.  Основними  стратегічними  пріоритетами  досягнення  цих  цілей  є   

забезпечення  сталого  економічного  розвитку  міста  (СП1),  створення  комфортних  

умов  проживання (СП2) і здійснення раціонального господарювання у місті (СП3).  

 

Рівень 4. Для кожного стратегічного пріоритету визначено декілька стратегічних   

напрямів  розвитку. Так, створення сталої  економіки міста передбачає посилення   

конкурентоспроможності   території   та   підвищення   життєвого   рівня   мешканців   

міста.  Створення  комфортних   умов  проживання  передбачає  високий  рівень  якості   

життя  населення,  сприятливе навколишнє  середовище  та  розвинену  інфраструктуру  

міста.  Раціональне  господарювання  передбачає  діяльність за  такими  напрямами,  як 

раціональне  використання  ресурсів і високий рівень енергоефективності, а також  

забезпечення сталого управління у місті за активної участі громадськості.  

 

 Рівень 5. Для кожного напряму сталого розвитку визначено узагальнені  завдання  

(стратегічні  цілі).  Наприклад,  створення   конкурентної економіки  міста  потребує   

вирішення  завдань,  пов’язаних  зі  створенням  необхідного  інвестиційного клімату та  

всебічним  розвитком  бізнес-середовища.  Підвищення  життєвого  рівня  населення  

міста  потребує вирішення таких завдань, як подолання нерівності у доходах, розвиток 

системи  соціальної допомоги та створення умов для підвищення рівня зайнятості 

населення. 

 

        Мета Програми-2019 досягається через наступні поставлені завдання: 

 

№ 

п/п 

Стратегічні цілі Завдання 

1. Енергоефективність та ресурсозбереження 

1.1 Підвищення енергоефективності 

житлових будинків і бюджетної 

сфери 

Створення умов і впровадження механізмів 

здійснення капітальних ремонтів і 

термомодернізації житлових будинків, 

будівель і споруд бюджетної сфери 

1.2 Підвищення  ефективності 

використання водних ресурсів  

Раціональне використання водних ресурсів, 

зниження втрат води  

1.3 Підвищення  ефективності 

використання енергоресурсів  

Запровадження ефективного 

енергоменеджменту;  модернізація системи 

тепло-, водопостачання, розширення 

використання відновлювальних джерел 

енергії  

2. Розвиток інфраструктури міста 

2.1 Розвиток дорожньо-транспортної 

інфраструктури 

Ремонт і модернізація доріг, розширення      

маршрутної мережі, оновлення міського 

транспорту 

2.2 Розвиток житлово-комунальної 

інфраструктури 

Проекти, спрямовані  на забезпечення  

населення  житлом, розширення системи 

тепло-водо-водовідведення 

 

3. Якість довкілля 
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3.1 Покращення якості атмосферного 

повітря 

Реалізація заходів покращення якості 

атмосферного повітря 

3.2 Підвищення якості питної води Реалізація заходів щодо забезпечення 

відповідності питної води нормам за   

показниками жорсткості, оновлення 

лабораторного обладнання для визначення   

 якості питної води    

3.3 Удосконалення системи 

поводження з ТПВ 

Упорядкування існуючих звалищ, побудова  

переробного комплексу, впровадження 

роздільного збору відходів і їх вторинного 

використання 

4. Конкурентноспроможність міста 

4.1 Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 

Реалізація проектів інвестиційно- та 

інноваційної спрямованості 

4.2 Подальший розвиток бізнес-

середовища 

Підтримка малого і середнього бізнесу, 

розвиток підприємництва 

5, Якість життя населення 

5.1 Підвищення ефективності 

охорони здоров'я  

Підняти рівень матеріально-технічного, 

діагностичного забезпечення медичних 

установ, покращити рівень медичного  

обслуговування населення міста 

5.2 Подальший розвиток системи 

освіти 

Поліпшення кадрового і матеріально-

технічного  забезпечення; підвищення якості 

освіти 

5.3 Розвиток інфраструктури для 

проведення дозвілля, занять 

спортом та рекреаційно-

туристичної інфраструктури 

Розширення структури туризму із 

залученням всіх видів рекреаційних 

ресурсів, розвиток зеленого туризму, 

благоустрій зелених зон тощо. Реалізація 

ефективної молодіжної політики,  розвиток 

культури і спорту у місті 
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ІІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики міста у 2019 році. 

         
Стратегічні пріоритети структурних підрозділів  Бурштинської міської ради на 2019 

 

Розвиток 

економіки 

Відділ 

економіки та 

промисловості 

1. Постійний моніторинг над економічною ситуацією та вчасне 

реагування на спад рейтингових показників соціально-економічного 

розвитку міста. 

2. Продовження формування партнерських відносин між владою та 

бізнесом, шляхом  відкритого діалогу з питань життєдіяльності 

бізнесу.  

Бюджетна 

політика 

Фінансовий 

відділ 

1. Згуртування платників податків навколо бюджету. 

2 .Постійний моніторинг над використанням бюджетних коштів. 

3. Підвищення рівня фінансування соціальних програм. 

4. Проведення збалансування обмежених фінансових ресурсів та 

направлення їх на пріоритетні напрямки розвитку міста для 

задоволення суспільно важливих потреб населення. 

Розвиток 

інформаційн. 

простору  

Організаційний 

відділ 

1. Заповнення інформаційного простору оперативною, актуальною, 

повною, точною, достовірною інформацією щодо подій у місті 

Бурштин. 

2. Забезпечення прозорості та відкритості в діяльності міської влади. 

 

Соціальна 

політика 

Відділ  

соціального 

захисту 

населення 

1. Реалізація державної політики в сфері соціального захисту. 

2. Покращення якості надання соціальних послуг шляхом проведення 

оцінювання індивідуальних потреб клієнта, вивчення його проблем 

та, враховуючи життєву ситуацію і емоційно-психологічний стан. 

3. Забезпечення належного прийому громадян в місті, які звертаються 

за призначенням усіх видів допомоги. 

 

Житлово-

комунальна 

сфера 

 

Сектор ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

1.Забезпечити подальший розвиток житлово-комунального 

господарства  м. Бурштин на 2019 рік. 

2. Створення умов для зниження збитковості житлово-комунального 

господарства – шляхом проведення інвентаризації основних фондів 

житлово-комунального господарства, визначення обсягів фінансових 

ресурсів необхідних для переоснащення комунального 

господарства. 

3. Підвищення ефективності тарифної та енергозберігаючої політики 

у житлово-комунальній сфері 

4. Просвітницька робота  з населенням та використання ресурсів 

підприємств для допомоги в роботі санітарного очищення міста. 

5. Виявлення кращих комплексних благоустроїв дворів, узагальнення 

і подальше поширення даного досвіду при облаштуванні дворів 

приватного сектору та багатоповерхових забудов. 

Освіта 

 

Відділ освіти 

та науки  

1. Формування нового освітнього простору шляхом належного 

облаштування та технічного забезпечення шкіл, створення умов для 

інклюзивного навчання.  

2  Комплектування закладів освіти відповідним обладнанням для 

ефективного навчання в початковій школі, перелік якого визначений 

наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 1021 

«Про організаційні питання запровадження Концепції Нової 
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української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»  

3. Збільшення рівня охоплення дітей освітою: дошкільною освітою 

відповідного віку, повною загальною середньою освітою дітей та 

підлітків шкільного віку, позашкільною освітою – 70 %. 

4. Постійний енергетичний аналіз всіх будівель, впровадження 

заходів із енергозбереження. 

5. Забезпечення своєчасного і повного виконання заходів щодо 

підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи 

загальної середньої освіти, які виявили бажання вступати до вищих 

навчальних закладів. 

Земельні 

відносини 

Земельно-

екологічний 

відділ 

1. Проведення інвентаризації земель для встановлення місця  

розташування об'єктів, меж земельних ділянок. 

2. Виявлення земель, що не використовуються, використовуються не 

раціонально, або не за цільовим призначенням. 

3. Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі 

аукціону.  

4. Передача у власність громадян  земельних ділянок. 

Містобудуванн

я  

Сектор 

містобудуван 

ня і 

архітектури 

1. Розробка комплексу містобудівної та землевпорядної документації 

як інструменту розвитку міста. 

2. Продовження роботи з удосконалення та забезпечення прозорості 

дозвільних процедур у будівництві, врахування громадської думки 

під час вирішення питань планування та забудови територій 

3. Розробка схем землеустрою та техніко-економічного використання 

і охорони земель 

Охорона 

здоров’я 

 

Бурштинська 

центральна 

міська лікарня 

1. Покращення якості та доступності медичної допомоги – шляхом 

розвитку діагностичної бази, розширення первинної медико-

санітарної допомоги на засадах загальної практики/сімейної 

медицини.  

2. Поліпшення надання стаціонарної медичної допомоги шляхом 

застосування новітніх технологій та оптимізації ліжкового фонду з 

урахуванням ефективності його роботи. 

3. Приведення ліжкового фонду закладу у відповідність до потреб 

населення. 

4. Забезпечення контролю в місті  над ситуацією з соціально 

небезпечних хвороб. 

5. Поліпшення медичного обслуговування інвалідів, ветеранів війни, 

чорнобильців. 

6. Подальше вдосконалення та реорганізація первинної та вторинної 

медичної допомоги. 

Культура  

 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків  

1. Здійснення комплексу заходів щодо охорони, збереження та 

відродження нематеріальної культурної спадщини, народних 

художніх промислів, підтримки професійного та аматорського 

мистецтва, регіональних культурних ініціатив.  

2.Забезпечити проведення загальноміських та Всеукраїнських 

культурно-масових заходів на високому рівні, протягом року 

забезпечити змістовний та культурний відпочинок громади міста. 

3. Продовжувати реконструкції та капітальні ремонти приміщень 

закладів культури . 

4. Сприяння залученню інвестицій у туристичну інфраструктуру. 
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Молодіжна 

політика 

 

Відділ у справах 

дітей 

 

Відділ у справах 

молоді та 

спорту 

1. Створення умов і гарантій для всебічного та гармонійного розвитку 

молодих людей. 

2.Пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки сімей, 

насамперед з дітьми, виховання відповідального ставлення до 

батьківства і запобігання соціальному сирітству. 

3.Соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

4.Організація роботи з відродження шефства підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності над багатодітними та неповними 

сім’ями. 

5. Організація оздоровлення та відпочинку дітей, у тому числі дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки. 

6.  Забезпечення раннього виявлення, обліку та здійснення соціальної 

роботи з різними категоріями сімей та осіб, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 

Спорт 

 

Відділ у справах 

молоді та 

спорту 

 

1.Розвиток масової фізкультури  для  громади  міста.  

2.Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту та підготовки 

членів збірних команд з усіх видів спорту. 

3. Проведення спортивно-масових заходів. 

4. Підтримка спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та ветеранів. 

Раціональне 

природокорист

ування   

Земельно-

екологічний 

відділ 

1. Запровадження європейської практики поводження з відходами, 

зокрема щодо завершення ліквідації стихійних сміттєзвалищ.  

2. Вжиття заходів з організації роздільного збирання твердих 

побутових відходів та доставки його на пункти вторинної сировини . 

3. Інформаційно-просвітницька діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Захист 

населення і 

територій від 

надзвичайних 

ситуацій  

Гол. спеціаліст 

з питань надзв. 

ситуацій та 

цив. захисту 

1. Інформування населення через засоби масової інформації щодо 

поводження з вибухонебезпечними предметами. 

2.  Здійснення заходів щодо удосконалення системи централізованого 

оповіщення населення.  

3. Навчання керівників організацій та спеціалістів з цивільного 

захисту на курсах з цивільного захисту. 

4.   Ремонт захисних споруд цивільного захисту. 

  

  

Енергозбереже

ння та 

енергоефектив

ність  

енергоменедже

р 

1. Продовження реалізації політики енергоефективності та 

енергозбереження.  

2. Скорочення обсягів споживання енергоносіїв через систему 

енергетичного менеджменту. 

3.  Залучення коштів інвесторів у бюджетну сферу через ЕСКО-

механізми.  

4.   Сприяння у реалізації проектів з енергозбереження. 

Інвестиційний 

розвиток  

Гол. спеціаліст 

з міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності 

1. Здійснення заходів із залучення інвестицій у розвиток громади. 

2. Розвиток міжнародного міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва. 

3. Системне залучення та супровід міжнародної технічної допомоги. 

4. Промоція та формування позитивного міжнародного іміджу 

громади. 
 

 

http://http/burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-pytan-ns-ta-tsyvilnogo-zahystu/
http://http/burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-pytan-ns-ta-tsyvilnogo-zahystu/
http://http/burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-pytan-ns-ta-tsyvilnogo-zahystu/
http://http/burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-pytan-ns-ta-tsyvilnogo-zahystu/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/
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Додаток 3. Основні показники економічного і соціального розвитку території 

Бурштинської міської ради   

 



ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ БУРШТИНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  603  110,1/ 103 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), всього 
 

 

тис. грн. 
11269335,

0 
11412889,

2  

 

13748588,7 

15591312 113,4 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 

розрахунку на одну особу 
 

грн. 727382,4 736648,1 
 

892766 

 

1019040 

 

114 

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової 

продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року 
% 121,6 141,0 122,0 

 

113,4 

 

* 

 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації___________________________________________(П.І.Б., дата) 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ  750 каб. тел. 55-20-25 
 

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)  
 тис. грн. 

65 218,4 
  

57 375,0 
 

75 195,0 
 

77 727,0 
 

103,4 
 

 доходи загального фонду (без трансфертів) 
 тис. грн. 

62 205,5 
 

55 283,2 
72 500,0 

 
74 900,0 

 
103,3 
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 доходи спеціального фонду 
 тис. грн. 

3 012,9 
 

2 091,8 
 

2 695,0 
 

2 827,0 
 

104,9 
  

    у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів 
 

тис. грн. 919,3 90,5 91,0 40,0 44,0 

Доходи  місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку на 
одиницю населення  
 

тис. грн. 4,2 3,7 
 

4,8 
 

5,0 
 

103,4 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному 
обсязі місцевих бюджетів 
 

% 1,4 0,2 
 

0,1 
 

0,1 
 

42,5 

Капітальні видатки місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу 
 

тис. грн . 
0,3 0,1 

0,3 0,0 0,0 

Видатки місцевих бюджетів, всього 
 

тис. грн. 137952,7 107136,9 150598,1 147291,2 97,8 

- у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету 
 
 

тис. грн. 66031,0 43727,7 
69260,4 69564,2 100,4 

 
Погоджено з департаментом фінансів облдержадміністрації 750 каб. ,тел. 55-20-25______________________(П.І.Б., дата) 

 
Надходження податків і зборів до державного бюджету 
 

тис. грн. 48274 43127 57503 60378 105 

Надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування (ЄВ на ЗОДСС) 
 

тис. грн. 84662 77459 
103 279 108 443 105 

Заборгованість зі сплати ЄВ на ЗОДСС (на кінець звітного періоду) 
 

тис. грн. 742 1088 724,0 640,0 88,4 

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄВ на 
ЗОДСС (до початку року) 

% 110,8 146,6 
97,6 88,4 х 

Податковий борг за грошовими зобов’язаннями платників податків 
без урахування податкового боргу платників податків, які 
перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких судом 
прийнято рішення про зупинення провадження у справі 
 

тис. грн. 1914 3010 

 
 

2235 

 
 

2162 

 
 

96,7 

   у тому числі:  х х    
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 до державного бюджету 
 

тис. грн. 411 612 540 522 96,7 

 до місцевих бюджетів 
 

тис. грн. 1503 2398 1695 1640 92,7 

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за грошовими 
зобов’язаннями платників податків без урахування податкового 
боргу платників податків, які перебувають у процедурах 
банкрутства або щодо яких судом прийнято рішення про зупинення 
провадження у справі, відсотків до початку року   
 

% 172,8 124,6 

 
 
 

98,6 

 
 

94,2 

 
 
х 

 
Погоджено з головним управлінням ДФС в області  тел. Зікрата Н.Є.(0975256260), Пасічняк В.Б.77-18-70_(П.І.Б., дата) 
  

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 647, 648 каб.,  тел. 55-22-06 

 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) 

 
тис. грн. 146545,3 

74569,2 
(І 

півріччя 

2018р.) 

168451,0 186768 110,9 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 

розрахунку на одну особу 

 грн. 

9454,5 

4819,0 
(І 

півріччя 

2018р.) 

10938,0 

 

12207,0 116 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

(юридичних осіб) 

% 

91,4 

119,7 
(І 

півріччя 

2018р.) 

103 102 * 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації___________________________________________(П.І.Б., дата) 
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РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 607 каб., Манюк З. Р. тел. 55-20-12 

Кількість  середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 
одиниць 

1  

* 
1 

1 100 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,  послуг) середніх 

підприємств 
тис. грн. 

66891,2 * 
67760 

68438 101 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення 
одиниць 

45 * 
45 

45 100 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,  послуг) малих підприємств 
 

тис. грн. 62278,1 * 68587 69272 101 

Кількість зайнятих працівників малих підприємств 
 

тис. осіб 0,3 * 0,3 0,3 100 

Фінансовий результат  до оподаткування малих підприємств, всього тис. грн. 5769,2 * 6410,0 7051,0 101 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації___________________________________________(П.І.Б., дата) 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  603 каб. Міненко Н.В.,  

Частка інноваційно активних промислових підприємств у загальній 

кількості промислових підприємств регіону 
% 

- 
- 

- - - 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, всього 

 

тис. грн. - 
- 

- - - 

Впроваджено нових технологічних процесів, всього 
одиниць - 

- 
- - - 

з них - маловідходних, ресурсозберігаючих 
одиниць - 

- 
- - - 
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Впроваджено інноваційних видів продукції 
 

одиниць - 
- 

- - - 

з них нових видів техніки 
 

одиниць - 
- 

- - - 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації___________________________________________(П.І.Б., дата) 
 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК  
 

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських 

підприємствах (у постійних цінах 2010 року) млн. грн 
 

1,1 

х  

1,1 

 

1,1 

 

100,0 

Продукція сільського господарства у сільськогосподарських 

підприємствах у розрахунку на одну особу 
грн 

 

71 

х  

71 

 

72 

 

101,4 

Індекс сільськогосподарської продукції у сільськогосподарських 

підприємствах, відсотків до попереднього року 
% 126,9 х 

 

100,0 

 

100 

х 

Обсяг продукції рослинництва у сільськогосподарських 

підприємствах 
млн. грн 

 

0,5 

х  

0,5 

 

0,5 

 

100,0 

Індекс продукції рослинництва у сільськогосподарських 

підприємствах, відсотків до попереднього року 
% 111,8 х 

 

100 

 

100 

 

х 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

Обсяг продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах 
млн. грн 

0,6 х 0,6 0,6 100,0 

Індекс продукції тваринництва у сільськогосподарських 

підприємствах,  відсотків  до попереднього року 
 

% 
 

144,6 

х  

100,0 

 

100,0 
 

х 

Погоджено з департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації Носенко Г.С., 723 каб.  Тел. 55-18-51  

_______________________________________________________________________________________________(П.І.Б., дата) 
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Ї 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування тис. грн. 27270 9886 13182 13577 103 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу 
грн 

1611,6 638 856 887 104 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Гургула М.М., 621 каб., тел. 55-64-16___________(П.І.Б., дата) 
 

Обсяг прямих інвестицій наростаючим підсумком з початку 

інвестування 

тис. дол. 
США 

…1 …1 …1 …1 х 

Обсяг прямих інвестицій на кінець звітного періоду, відсотків до 

початку року 

% 
…1 …1 …1 …1 х 

Обсяг прямих інвестицій у розрахунку на одну особу  

 

дол. США …1 …1 …1 …1 х 

Обсяг експорту товарів, всього 
 

тис. дол. 
США 

- …1 …1 …1 х 

Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до 

відповідного періоду попереднього року 

% - - - - - 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу  
 

дол. США - …1 …1 …1 х 

Обсяг імпорту  товарів, всього 

 

тис. дол. 
США 

108,4 87,0 116 117 101 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у 

% до 

2018р. 

Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до 

відповідного періоду попереднього року 
% 

 

112,3 

 

91,9 
 

102,1 

 

103 
х 
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Погоджено з управлінням міжнародного співробітництва, 665 каб., тел.552029  Туревич Т.М. 

євроінтеграції, туризму та інвестицій  облдержадміністрації _________________________________________П.І.Б., дата) 
 

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Обсяг виконаних будівельних робіт, всього 
 

тис. грн 55657 37347 49796 50294 101 

Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну особу, 

всього 
грн 

3614.1 2425,1 3234 3287 102 

Індекс будівельної продукції,  відсотків до попереднього року 

 
% 

449.9 88,1 89,5 90 х 

Введення в експлуатацію об`єктів соціальної сфери за рахунок 

усіх джерел фінансування: 
 

- - - - - 

 загальна площа житлових будівель нового будівництва м
2 

 

3262 

 

2520 

 

3327 

 

3360 

 

101 

 загальноосвітні навчальні заклади м
2
 

- - - - - 

 дитячі дошкільні  заклади м
2
 - - - - - 

 лікарні м
2
 - - - - - 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 

місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у % 

до 2018р. 

 амбулаторно-поліклінічні заклади м
2
 - - - - - 
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 клуби та будинки культури м
2
 - - - - - 

Темп зростання (зменшення) обсягу прийняття в експлуатацію 

житлових будівель (нове будівництво), відсотків до відповідного 

періоду минулого року 

% 

 

98.8 

 

77,2 

 

102 

 

101 
 

101 

Обсяг прийнятих в експлуатацію  житлових будівель  (нове 

будівництво), у розрахунку на 10 тис. населення, м
2 
загальної 

площі 

м
2
 

 

2118,2 

 

1636 

 

2181 

 

2203 
 

101 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації:____________________________________________ (П.І.Б., дата) 

Зикова Л.С. , тел. 552161, каб. 118; Орловська З. С. тел. 552210, каб. 115 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО Демкович Б. В.  
 

Забезпеченість населення житлом, м
2  

загальної площі в  
середньому на одну особу 

м
2
 

25.9 26,1 26,1 26,6 102 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації:____________________________________________ (П.І.Б., дата) 

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ  

Середня чисельність наявного населення  тис. 

осіб 
15.5 15.5 15.4 15.3 99 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Здрок Г. М., тел. 55-23-81, каб. 672____________(П.І.Б., дата) 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 

місяців 

2018р. 

2018 р.,  

очік. 

викон. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у % 

до 2018р. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію осіб 
47 15 16 16 100 
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Погоджено з обласним центром зайнятості Басюга Т.С.,          ___________________________ (П.І.Б., дата) 
 

 

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ 
 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника 
 

грн. 
7867 8270 9489 10628 112,0 

Темп росту середньомісячної заробітної плати штатних 
працівників, відс. до відповідного періоду попереднього року 
 

% 
130,2 121,0 120,6 112,0 

 
х 

Заборгованість із виплати заробітної плати (на 1 число місяця, 
наступного за звітним періодом), всього 
 

тис. грн. 
147,4 х х х 

х 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 
плати, відсотків до початку звітного року 
 

% 
х х х х 

х 

Заборгованість з виплати заробітної плати економічно активних 
підприємств (на 1 число місяця, наступного за звітним періодом), 
всього 

тис. грн. 

147,4 х х х 

х 

Темп зростання (зниження) заборгованості з виплати заробітної 
плати економічно активних підприємств,  відсотків до початку 
звітного року 

% 

х х х х 

х 

Погоджено з управлінням праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації                                                       

Гринів О. М. тел. 0509465580____________________________________________________________________(П.І.Б., дата) 
 

Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду) 
 грн. 

2097,1
5 

х 2201,74 2430,7
2 

110,4 

Кількість осіб, застрахованих в системі ЗОДСС (на кінець 
звітного періоду) на 01.12. 

тис. 
осіб 

13256 х 13465 
 

13642 101,3 

Темп росту кількості застрахованих осіб (до початку року) % 101,6 х 101,6 101,3 х 
 

Погоджено з ГУ ПФУ в області Семанишин В.С., тел. 54-12-04, Смеречанська О.М.тел. 54-12-17  _______(П.І.Б., дата) 

Показники 
Один. 

виміру 
2017р. 

9 

місяців 

2018 р.,  

очік. 

2019р., 

прогноз 

2019р. у % 

до 2018р. 
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2018р. викон. 

ОСВІТА 
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами 
 

% 
79 93 93 95 102 

Погоджено з департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації  
Сачовська Л.В. тел. 556577 (Здрок Г.М. 552381 деп.економ.розвитку пром.та інфрастр.)_______________ (П.І.Б., дата) 

ТУРИЗМ  
 

Туристичний збір 
 

тис. грн. 1,5 1,3 1,7 1,8 105,9 

Доходи суб’єктів туристичної діяльності 
 

тис. грн. - - - - - 

Обсяг сплачених  суб’єктами туристичної діяльності податків до 
 зведеного бюджету 

 
тис. грн. 

 
- 

 
- 

- 
 

 
- 

 
- 

Погоджено з управлінням міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації  
Передерко В. П.  тел..551925, каб. 661_____________________________________________________________ (П.І.Б., дата) 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонар- 
ними джерелами забруднення у розрахунку на одну особу 
 

кг 

 
10582,7 

 
х 

 

10360,0 
 

10025,
7 

 
96,8 

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в  
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 
 

% 
 

 
95,0 

 
х 

 
93 

 
90 

 
х 

 

Погоджено з управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації ____________________(П.І.Б., дата) 
Кульба П. М. , тел. 526150 


