
 
Фінансові показники АМЕР м. Бурштина 

 

2016 рік 
Сума ПСП - 2,999 800,00    
Адміністрування – 156 000,00 

№ Назва проекту Сумма проекту 

тис/грн 

Сумма договору Перехідний 

залишок  

на 2017 рік 

Статус Виконання 

1 «Місто своїми руками» 218 000,00 216 762,00 1 238,00 Реалізовано 10 мікро-проектів на 

підтримку громадських ініціатив 

мешканців міста 

2 «Підвищення активності громади 

шляхом залучення до спортивного 

способу життя» НФК Бурштин 

400 000,00 400 000,00 - Кошти направлені для 

проведення навчально-

тренувальних занять НФК 

Бурштин 

3 «Реформування системи 

теплозабезпечення міста» 
  

 

  

-Виготовлення схеми системи 

теплопостачання м. Бурштина 

15 000,00 

 

14 796,00 

 

204,00 Виготовлена схема системи 

теплопостачання м. Бурштин – 

передана в КП Житловик 

-Виготовлення схеми трубопроводів 

на географічній карті місцевості м. 

Бурштина 

10 000,00 10 000,00 - Виготовлена схема 

трубопроводів на географічній 

карті – передана в КП Житловик 



-Виконання робіт по паспортизації 

теплових мереж 

350 000,00 276 000,00 74 000,00  Виготовлені паспорти теплових 

мереж – передані в КП Житловик 

-Теплоізоляція теплових мереж 

(проблемні ділянки) 

200 000,00 

 

198 696,00 

 

1304,00 КП Житловик здійснив 

теплоізоляцію тепломережі по 

вул. Поповича, 223 м.п. 

заізолював пряму а зворотну 

теплотрассу. 

-Заміна проблемних ділянок 

тепломереж 

200 000,00 

 

193 169,00 

 

6831,00 

 

Кп Житловик замінив проблемні 

ділянки трубопроводів по вул. В. 

Стуса 6, 14-16 де буди ділянки 

найбільшого зносу. В цілому, 

відбулась заміна 71 метра 

трубопроводів. 

-Проведення ремонту внутрішніх 

комунікацій (підвальні мережі) 

300 000,00 275 770,00 24 230,00 КП Житловик провів ремонт 

внутрішніх комунікацій (підвальні 

мережі) по вул. С. Бандери, 

Калуська, С. Стрільців 1, 9. 

4 «Утеплення фасаду та заміна вікон на 

енергозберігаючі в адмінбудівлі 

Бурштинської міської ради». 

300 000,00 270 000,00 30 000,00 Проведена заміна 42-віконних 

блоків та 16 балконних блоків на 

енергоефективні. 

5 «Ремонт приміщення кафе «Кристал» 

по вул. Січових Стрільців,20 для 

організації роботи Центру надання 

адміністративних послуг» 

180 000,00  180 000,00 В 2016 році ремонтні роботи не 

проводились, подана грантова 

заявка на проект Юлід з Європою. 

6 «Підготовка документації для 

Будівництва ділянки дороги «м. 

Бурштин – с. Коростовичі – с. 

130 000,00 - 130 000,00 ПКД не було виготовлено, в ході 

реалізації проекту вартість ПКД 



Куропатники» становила більше 1 млн. грн.  

Кошти були перерозподілені. 

7 «Покращення умов для адаптації та 

інтеграції товариства молодих 

інвалідів у суспільство» 

200 000,00 - 200 000,00- В 2016 році кошти не 

використовувались, у звязку з 

затримкою виготовлення ПКД. 

 «Розробка проектно-кошторисної 

документації комплексної 

термосанації будівлі Бурштинської 

міської лікарні» 

140 000,00  140 000,00 В 2016 році напрацьовувалось 

завдання на проектування, кошти 

були використані в 2017 році. 

9 Співфінансування грантових заявок: 

«Розробка концепції AgroHUB – 

центру логістики та переробки 

харчових продуктів» « 

200 000,00 - 200 000,00 Кошти були перерозподілені. 

    987 807,00  

 
  



2017 рік 
Сума ПСП – 5 340 000,00    
Адміністрування – 122 000,00 
 

№ Назва проекту Сумма проекту 

тис/грн 

Сумма договору Перехідний 

залишок на 

2018 рік 

Статус виконання 

1 Заміна аварійної ділянки водогону 

ВОС – ДТЕК БуТЕС 

Утеплення фасаду 

БМР – 30,00 

Інвентаризація та 

уточнення схеми 

теплопостачання – 

204,00 

Виконанняробіт по 

теплоізоляції 

теплових мереж – 

1304,00 

Заміна проблемних 

ділянок 

тепломереж – 

6831,00 

Конкурс міні-грантів 

«Місто своїми 

руками» - 1238,00 

Підготовка ПКД для 

будівн. дороги…- 

239 577,0 0 КП Житловик здійснив заміну 

аварійної ділянки водогону ВОС – 

ДТЕК БуТЕС, поставив нові 

пластикові труби. 



100 000,00 

Розробка концепції 

Агрохаб – 

100 000,00 

2 Урочистості з нагоди «Дня матері» Виконання робіт з 

паспортизації 

теплоаих мереж – 

30 000,00 

30 000,00 0 Кошти спрямовані на оплату 

виступу  Б. Сташківа та А. 

Івашиної в ПК Прометей. 

3 «Розробка проектно-кошторисної 

документації комплексної 

термосанації будівлі Бурштинської 

міської лікарні» 

140 000,00 

+ 

Виконання робіт з 

паспортизації 

теплоаих мереж – 

44 000,00 

+ 

«Підготовка 

документації для 

будівництва 

ділянки дороги 

9400,00 

198 000,00 0 Виготовлена проектно-

кошторисна документація на 

головний корпус КО Бурштинська 

центральна міська лікарня, 

примірник ПКД був перееданий в 

Бурштинську міську раду, де 

спільно з спеціалістом по 

залученню інвестицій 

підготований проект на Фонд 

Державного Регіонального 

розвитку 

4 Громада своїми руками проект «В 

здоровому тілі здоровий дух» 

«Підготовка 

документації для 

будівництва 

ділянки дороги – 

39 907,00 0 За зверненням ініціативної групи 

придбано бігову доріжку та 

замінено систему вентиляції у 

залі штанги КСС Бу ТЕС. 



39 907,00  

5 Проведення ремонту в приміщенні 

їдальні Карітас 

«Підготовка 

документації для 

будівництва 

ділянки дороги – 

50 000,00 

50 000,00 0 Відремонтовано приміщення 

соціальної їдальні для 

малозахищених верств 

населення, придбано плитку для 

готування їжі. 

6 Святкування дня міста  «Ремонт 

приміщення кафе 

«Кристал» по вул.  

С. Стрільців,20 –  

141 300,00   

141 300,00   0 Оплачені послуги з монтажу 

сцени та звуку, виступ 

запрошеної співачки,придбана 

сувенірна пррдукція для гостей 

міста (магніти, шоколадні 

медалі,книги і т.д..) 

7 Освітлення практик соціального 

партнерства в періодичних виданнях 

Реформування 

системи тепло 

забезпечення  м. 

Бурштин –  

12 000,00 

12 000,00 0 Профінансований друк статті про 

місто Бурштин в міжнародному 

виданні Європа Інтернешнл 

присвяченому Івано-Франківській 

області. 

8 «Підвищення активності громади 

шляхом залучення до спортивного 

способу життя» НФК Бурштин 

500 000,00 500 000,00 0 Профінансовані навчально-

тренувальні заняття НФК 

Бурштин 

9 «Покращення умов для адаптації та 

інтеграції товариства молодих 

інвалідів у суспільство» (Довір’я) 

200 000,00 

+ 

200 000,00 

400 000,00 0 Проведені ремонтні роботи з 

реконструкції тераси КСС БуТЕС, 

для облаштування приміщення 

центру реабілітації дітей 

«Довір’я» 



10 РОзробка ПКД комплексної 

термосанації для трьох ДНЗ та 

підготовка приміщення у ДНЗ №2 для 

переведення групи 

750 000,00 0 750 000,00 Кошти були перерозподілені 

11 Підтримка розвитку спорту шляхом 

облаштування будівлі 

спорткомплексу 

85 000,00 85 000,00 0 За зверненням ініціативної групи 

«Авангард» був придбаний ринг 

для секції з боксу та мати у зал 

вільної боротьби  

12 «Ремонт приміщення кафе «Кристал» 

по вул. Січових Стрільців,20 для 

організації роботи Центру надання 

адміністративних послуг» 

350 000,00  

+ 

38 700,00 

388 700,00 0 Проведені часткові роботи з 

демонтажу внутрішніх 

перегородок, замінена система 

опалення та освітлення в 

приміщенні 

13 Освітлення площі Героїв УПА  100 000,00 100 000,00 0 Змонтовано 2 опори вуличного 

освітлення, встановлено 9 

світлодіодних світильників та 

замінено 9 ламп ДРЛ на 

світлодіодні у існуючих 

світильниках. 

14 Часткове утеплення фасаду гімназії та 

встановлення внутрішнього 

освітлення 

315 000,00 131 099 183 901,00 Придбано 120 світлодіодних 

панелей, 50 світильників та їх 

комплектуючі для заміни 

внутрішнього освітлення класних 

приміщень та коридорів 

15 Розробка ПКД на термоса націю двох 

типових жилих будинків по вул. С. 

Стрільців 4 

300 000,00 0 300 000,00 Кошти були перерозподілені 



16 Заміна проблемної ділянки водогону 

Коростовичі-Бурштин 

300 000,00 300 000,00 0 КП Житловик придбав 204 м. 

поліпластикової труби, всіх 

комплектуючих до неї та 

здійснив заміну проблемної 

ділянки водопроводу. 

17 Актуалізація стратегії напрацювання 

плану розвитку 

50 000,00 0 50 000,00 В 2017 році кошти не 

використовувались 

18 Утеплення фасаду адмінбудівлі 

Бурштинської міської ради  

750 000,00 0 750 000,00 Після результатів тендеру 

зясувалось, що коштів для 

утеплення фасаду не вистачає, 

кошти були використані в 2018 р. 

19 Капітальний ремонт мереж вуличного 

освітлення по вул. Р. Шухевича та 

автобусної зупинки 

150 000,00 150 000,00 0 Встановлено 32 інноваційні 

світильники з ілюмінісцентними 

лампами за технологією Philips. 

20 Будівництво соціального житла 400 000,00 0 400 000,00  В 2017 році кошти не були 

використані 

21 Громада своїми руками 660 000,00 660 000,00 0 Реалізовано 14 мікро-проектів на 

підтримку місцевих ініціатив 

мешканців бурштина 

22 Розробка концепції рекреаційної зони 530 000,00 0 530 000,00 У звязку із пошуком експерта в 

2017 році кошти не були 

використані 

23 Телемедицина, оплата Інтернет 

8в’язку в лікарні 

«Підготовка 

документації для 

будівництва 

12 000,00 0 Кошти були спрямовані на оплату 

послуг з інтернет звязку в лікарні 



ділянки дороги – 

12 000,00 

24 Великий грант (Стела Героям) 200 000,00 74 000,00 126 000,00 Виготовлення проектно-

кошторисну документацію та 

ескізний проект Стели Героям 

    3 089 901,00  

 
 
 
  



 
 
 

2018 рік 
 
Сума ПСП – 530 000,00 
Адміністрування –  27 500,00 

 

№ Назва проекту Сумма проекту 

тис/грн 

Сумма договору Перехідний 

залишок на 

2019 рік 

Статус виконання 

1 Капітальний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в місцях 

найбільшого споживання енергії  (Р. 

Шухевича та облаштування міської 

зупинки) 

Активна громада 

комфортне життя –  

911,08 

Заміна проблемної 

ділянки водогону 

Коростовичі-

Бурштин –  

1019,73 

Освітлення площі 

Героїв УПА – 

4762,00 

Підтримка розвитку 

спорту –  

626,00 

Співфінансування 

проектів розвитку 

38 349,20 0 Кошти були спрямовані на 

освітлення автобусної зупинки по 

вул. Шухевича. Встановлено 6 

світильників з світлодіодними 

лампами та 2 вуличних ліхтарі 



м.Бурштин – 

13435,83,00 

Підготовка 

документації на 

будівництво 

ділянки дороги – 

13 901,58 

Проведення 

енергоаудиту 

Бурштинської МЛ – 

273,80 

ГСР  –  

3419,18 

2 Проведення Дня вшанування 

учасників бойових дій 

Підготовка 

документації на 

будівництво 

ділянки дороги – 

2200,00 

2200,00 0 Кошти були спрямовані для 

нагороди учасників бойових дій 

3 Підтримка розвитку спорту  Підготовка 

документації на 

будівництво 

ділянки дороги – 

2590,00 

22 330,00 0 Кошти були спрямовані на 

придбання бігової дорожки в зал 

штанги КСС БуТЕС 



Розробка ПКД 

комплексної 

термосанації 3-ох 

ДНЗ 

19 740,00 

4 Громада своїми руками (відновлення 

Я люблю Бурштин) 

Розробка ПКД 

комплексної 

термосанації 3-ох 

ДНЗ 

19 470,00 

19 470,00 0 Кошти були спрямовані на 

відновлення арт-обєкту Я люблю 

Бурштин. 

5 Реформування системи тепло 

забезпечення Організація 

практичного семінару 

 4 000,00 0 Кошти були спрямовані на 

проведення практинчного 

семінару по енергоефективності 

6 Облаштування фонтану на площі 

Героїв УПА  

«Розробка ПКД 

комплексної 

термосанації для 3-

ох ДНЗ» 

240 751,00   

240 751,00   0 Здійснено заміну насосу, насадки 

на фонтан, проведена очистка 

комунікації та подачі води до 

фонтану, благоустрій 

7 Світлий Бурштин (освітлення 

пішохідних переходів) 

«Розробка ПКД 

комплексної 

термосанації для 3-

ох ДНЗ» 

350 000,00   

350 000,00 0 Облаштоване освітлення 6 

пішохідних переходів по трасі Н-

09 

8 Покращення умов для адаптації та 

інтеграції молодих інвалідів в 

Розробка ПКД на 

термосанацію 

125 000,00 0 Облаштований інклюзивний 

дитячий майданчик для 



суспільство (інклюзивний майданчик) типового будинку  

С. Стрільців 

125 000,00 

вихованців центру «Довір’я» 

9 Оплата робіт по дорожному покриттю 

Петлюри-Грушевського (бруківка) 

Великий грант 

(Стела Героям) 

107 000,00 

107 000,00 0 Оплачені роботи по 

встановленню бруківки по вулиці 

10 Часткове утеплення фасаду гімназії та 

встановлення внутрішнього 

освітлення 

183 901,00+ 

Великий грант 

(Стела Героям) 

19506,00 

+  

Актуалізація ПКД на 

термоса націю ДНЗ 

№2 

5039,00 

+ 

Актуалізація 

стратегії 

напрацювання 

плану розвитку 

1000,00 

+ 

216 182,00 0 Відбулась заміна водостоків на 

пластикові по перемитру всієї 

будівлі 



Розробка Стратегії 

Бурштин 2030 

6736, 

11 Актуалізація стратегії напрацювання 

плану розвитку 

 

 

 

50 000,00 49 000,00 0 В рамках проекту отриманий 

експертний звіт по 

впровадженню робіт з 

енергоефективності та ЖКГ у місті 

12 Утеплення фасаду адмінбудівлі 

Бурштинської міської ради  

750 000,00+ 

Розробка ПКД на 

термосанацію 

типового будинку  

С. Стрільців 

175 000,00+ 

ПКД на 

термосанацію 

будівлі ДНЗ №2  

115 000,00  

1 040 000,00 0 Утеплений фасад Бурштинської 

міської ради, утеплений дах. 

13 Будівництво соціального житла 400 000,00 0 400 000,00 В 2018 році кошти не були 

використані 

14 Розробка концепції рекреаційної зони 530 000,00 27000,00 503 000,00 Розпочались роботи по розробці 

технічного заввдання до 



концепції відпочинкової зони 

15 Здоровий спортивний Бурштин. 

Підтримка НФК Бурштин 

180 000,00 180 000,00 0 Кошти направлені для 

проведення навчально-

тренувальних занять  

16 День матері 100 000,00 100 000,00 0  

17 Розробка Стратегії Бурштин 2030 250 000,00 233 000,00 17 000,00 Розроблена Стратегія сталого 

розвитку м. Бурштинн до 2030 р. 

    920 000,00  

 

Грантова діяльність АМЕР м. Бурштина2016-2018 р. 
 

За період з 2016 по 2018 р. Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина були підготовані такі проектні заявки:  

- «Програма підтримки громадських ініціатив – модель розвитку місцевої демократії у Бурштинській громаді» - подану на Конкурс 
міжнародного фонду «Відродження» Заявка не підтримана донором. 

- «Проект «Розробка концепції AgroHUB – центру логістики та переробки харчових продуктів». 
та «Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги з використанням інноваційних  матеріалів» - Поданих на конкурс від Канадського фонду 
підтримки місцевих ініціатив. Заявки не підтримані донором. 

- «Облаштування приміщення та організація роботи ЦНАПу у м.Бурштині» - прдану на конкурс від програми «U-LEAD з Європою» Заявка не 
підтримана донором. 

- «Децентралізація приносить кращі результати» - подану на конкурс  розвитку об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні. Заявка не 
підтримана донором. 

- Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги з використанням інноваційних  матеріалів» - подану на програму транскордонного 
співробітництва Польща-Білорусь-Україна. Заявка не підтримана донором. 

- «Активна громада – комфортне життя» є сприяння самоорганізації громади м. Бурштина для вирішення місцевих проблем розміщених на 
веб-порталі «Відкрите місто». Сумма залучених коштів 113,4 тисяч грн. 

- «Голос громади в місцевому самоврядування» - програма DOBRE в Україні. Заявка не підтримана донором. 

- «Промоція історико-культурної спадщини – як інструмент розвитку малих громад Карпатського регіону Львівської та Івано-Франківської 
областей». Єврорегіон Карпати України. Сумма залучених коштів 56,0 тисяч грн. 



 

Соціальна діяльність АМЕР м. Бурштина2016-2018 р. 
 

За період з 2016 по 2018 р. Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина організовувала та фінансувала такі соціальні заходи з підтримки 
ініціатив різних цільових груп:  

- 3 тисячі грн. для навчальної поїздки учнів Бурштинської ЗОШ I-III №3 до м. Чигирин. 
- 7,5 тисяч грн. для виготовлення поліграфічної продукції з символікою для святкування 462 річниці м. Бурштин та придбання книги 

Коштовний камінь Прикарпаття у кількості 30 шт. 
- 15 тисяч грн. для придбання медичного відсмоктувача для ЦМЛ Бурштинська міська лікарня.  
- 4 тисячі грн. організація Дня Волонтера. 

В 2016- 2017 рр. в АМЕР Бурштина проводила навчальні візити для представників місцевого самоврядування з Луганської та Донецької областей, 
для ознайомлення учасників з робою ОМС західної України, розвитком територій. 
З 2016 по 2017 рр. в АМЕР Бурштина працював волонтер з Корпусу Миру США Дрей Вільямс. 
 
 
 
Виконавчий директор АМЕР м. Бурштина           Олександра Шаган 
 


