Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 22 лютого 2019 року
м.Бурштин

№ 03/68-19

Інформація про роботу Комітету
з управління впровадження
Стратегічного плану соціального
партнерства ДТЕК з містом Бурштин
за період 2016 -2018 роки
Відповідно до рішення міської ради від 26.10.2015 №06/04-15 «Про проект
Стратегії соціального партнерства ДТЕК у м.Бурштин на 2016-2020», керуючись ст. 25, 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
вирішила:
1. Інформацію про роботу Комітету з управління впровадження Стратегічного
плану соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки
направити на довивчення та створити тимчасову депутатську комісію в складі:
Сенчина Т.М. – депутат міської ради;
Котів В.В. – депутат міської ради;
Харів І.Р. – депутат міської ради;
Прокопів І.В. – депутат міської ради;
Василик В.Є. – депутат міської ради;
2. Про результати роботи депутатської комісії доповісти міській раді на
пленарному засіданні у березні 2019 року.
3. Відзначити внесок компанії ДТЕК у виконанні фінансових зобов’язань у
співпраці з містом Бурштин в рамках реалізації Програми соціального партнерства.

Міський голова

Роксолана Джура

Інформація про роботу Комітету з управління впровадження Стратегічного плану
соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин за період 2016 - 2018 роки.
Стратегія соціального партнерства ДТЕК з містом Бурштин розроблена за ініціативи
компанії з метою підвищення ефективності соціальних інвестицій і створення умов для
довгострокового сталого розвитку міст присутності діяльності компанії ДТЕК. Згідно
методології розробки соціального партнерства з містами компанія передбачає залучення
місцевої, регіональної влади та громадськості, представників ДТЕК на всіх стадіях
реалізації стратегічного плану.
Відповідно до розділу 8. «Впровадження та моніторинг» рішення міської ради від
24.12.15р. № 06/04-15 «Про проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року»
питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до
компетенції створеного Органу з управління впровадженням, оскільки забезпечення
реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних
організацій, які задіяні у процесі впровадження Стратегії.
Положення про комітет з реалізації Стратегії Соціального Партнерства ДТЕК з
містом Бурштин (надалі – Комітет) затверджене протоколом Першого засідання Комітету
з управління впровадження Стратегічного плану соціального партнерства ДТЕК з м.
Бурштин на 2013-2015 рр. № 1 від 14.02.2013 року. Згідно методики соціального
партнерства Комітет формується із 18-ти осіб, переважно представників органів місцевого
самоврядування, бізнесу та громадськості міста, за участю представників обласної та
районної влади за рішенням виконавчого комітету. Пропозиції з коригування основного
тексту Стратегічного плану розглядаються і обговорюються на чергових та позачергових
засіданнях Комітету і виносяться на розгляд сесії Бурштинської міської ради один раз на
рік (при необхідності, два рази на рік) та компанії ДТЕК.
Склад Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку міста Бурштин до
2020 року (у складі 20-ти осіб) затверджений рішенням виконкому від 29.01.2016 № 7
«Про створення Комітету з управління впровадження Стратегії розвитку міста Бурштин
до 2020 року» із внесеними змінами від 23.03.2017 № 54, від 24.05.2017 № 102, від
25.07.2018 № 150 «Про внесення змін до складу Комітету з управління впровадження
Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року» на виконання рішення міської ради від
24.12.15р. № 06/04-15 «Про проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року».
Згідно рішення виконкому міської ради від 29.01.2016
№ 7
визначено
відповідальних координаторів – керівників груп за пріоритетними напрямами Стратегії
розвитку міста Бурштин до 2020 року із наступних осіб:
- напрям А. Конкурентоспроможність економіки міста - Бабій О.Я., директор АМЕР
м.Бурштина;
- напрям Б. Енергоефективність – Гулик В.Р., перший заступник міського голови;
- напрям В. Охорона здоров’я – Савчин О.М., заступник головного лікаря міської лікарні;
- напрям Г. Розвиток соціальної сфери та активізація громади – Кицела Н.Ю., заступник
міського голови;
- напрям Д. Екологія та довкілля – В.М.Копаниця, начальник земельно-екологічного
відділу.
За поданням відповідальних координаторів по напрямах Стратегії призначаються
групи виконавців проектів, які підпорядковуються координаторам напрямів.
За період 2016 року проведено 3 (три) засідання Комітету:

- № 1 від 12.02.2016: розглянуто підбиття підсумків, стан виконання проектів, реалізація
яких не була завершена у 2015 році, а саме – 3206,80 тис.грн.:
Напрям «Охорона здоров’я» - 2510.5 тис.грн:
- закупівля та встановлення ліфта для міської лікарні – 700,0 тис.грн.
- мікроскоп лабораторний бінокулярний OLYMPUS CХ22 – 51,5 тис.грн.
- Автоматичний біохімічний аналізатор - 650,0 тис.грн.
- Дефібрилятор PHILIPS HeartStart MRх - 89,0 тис.грн.
- Електрокардіограф – 36,6 тис.грн.
- Кардіомонітор з капнографом - 129,8 тис.грн.
- Кольпоскоп МК 200 з цифровою відео системою – 104,0 тис.грн.
- Акушерський багатофункціональний гідравлічний механічний стіл – 65,5 тис.грн.
- Мікроскоп медичний Микмед-6 – 23,0 тис.грн.
- Термостат сухоповітряний – 11,9 тис.грн.
- Апарат ультразвукової терапії - 25,9 тис.грн.
- Фіброгастроскоп Fujinon FG-IZ (стандартний), Fujifilm – 460,0 тис.грн.
- Автоматизований шприцевий дозатор – 23,3 тис.грн.
- Капітальний ремонт рентгенодіагностичного комплексу РУМ-20 - 140,0 тис.грн.
Напрям «Енергоефективність» - 276,7 тис.грн.
- «розробка оптимізованої схеми водопостачання м.Бурштин» - 60,0 тис.грн.,
- «Закупівля та встановлення програми для моніторингу енергоспоживання бюджетними
закладами міста, в рамках співфінансування заходів проекту USAID та Бурштинської
м/ради» - 216,7 тис.грн.
- Впровадження міського конкурсу «Місто своїми руками» - 419,6 тис.грн.
- № 2 від 24.06.2016: розглянуто пропозиції проектів Стратегії на 2016 рік у сумі 2760,0
тис.грн.: стан фінансування проектів у 2016 році, а саме:
- енергоефективність (заходи реформування) – 1800,0 тис.грн.
- підтримка футболу – 400,0 тис.грн.
- реконструкція приміщення соціально-психологічного реабілітаційного
Центру
«Довір’я» - 200,0 тис.грн.
- підготовка ПКД для будівництва дороги «м.Бурштин-с.Коростовичі-с.Куропатники» 160,0 тис.грн.
- співфінансування проектів:
1. AgroHUB: розвиток органічного землеробства як джерело сталого економічного
зростання громад Івано-Франківської області – 100,0 тис.грн.
2. Переробка твердих відходів Бурштинської ТЕС у вирішенні інфраструктурних проблем
екологічної безпеки регіону – 100,0 тис.грн.
№ 3 від 15.09.2016: обговорення та затвердження технічних заходів щодо ремонту
комунальної інфраструктури для включення до Стратегії соціального партнерства на 2016
рік у сумі 1800,0 тис.грн.
- П.1. Інвентаризація та уточнення схеми теплопостачання – 15,0 тис.грн.
П.2. Виконання робіт по нанесенню схеми теплопостачання м.Бурштин на генеральний
план міста – 10,0 тис.грн.
П.3. Розробка технічного завдання і виконання паспортизації теплових мереж м.Бурштин
– 350,0 тис.грн.
П.4. Виконання робіт по теплоізоляції трубопроводів міських теплових мереж з витратних
матеріалів підрядника (проблемні ділянки) – 200,0 тис.грн.
П.5. Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів – 200,0 тис.грн.
П.6. Утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської
міської ради – 300,0 тис.грн.

П.7. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина висотних житлових
будинків) – 300,0 тис.грн.
П.8. Розробка проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі
Бурштинської міської лікарні – 140,0 тис.грн.
П.9. Ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул.Січових Стрільців,20 для організації
роботи Центру надання адміністративних послуг – 180,0 тис.грн.
П.10. Адміністративний супровід АМЕР м.Бурштина – 105,0 тис.грн.
Згідно рекомендацій протоколів Комітету № 2 від 24.06.16р., №3 від 15.09.16р.
внесено зміни до проекту Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року від 27.10.2016 №
06/19-16 для реалізації наступних проектів у 2016 році з фінансуванням на загальну суму
2760,0 тис. грн.
.
За період 2017 року проведено 3 (три) засідання Комітету:
- № 1 позачерговий від 27.03.2017 - погодження співфінансування проекту «Активна
громада - комфортне життя» для реалізації міні-проектів конкурсу «Відкриті громадські
ініціативи» та проведення міських акцій та толок в сумі 27 450,08 грн. з наявного залишку
проектів Стратегії ДТЕК 2013/15рр. згідно наданої інформації від О.Шаган від АМЕР
м.Бурштина;
- № 2 від 27.04.2017 - підведення підсумків, стан виконання проектів, реалізація яких не
була завершена у 2016 році (інформація надана О.Шаган, проектний менеджер АМЕР м.
Бурштина виділено 2999,8 тис.грн., а саме:
Проекти, які зреалізовані:
1. Конкурс міні-грантів «Місто своїми руками» з бюджетом 216 762 грн. та перехідним
залишком у сумі 1238,0 грн.
2. «Підвищення активності громади шляхом залучення до спортивного способу життя» з
бюджетом 400 000 грн.
3. «Реформування системи теплозабезпечення міста» з бюджетом 1075000 грн.:
3.1. Виготовлення схеми системи теплопостачання м. Бурштина з бюджетом виконання
14796 грн. та перехідним залишком 204 грн.
3.2. Виготовлення схеми трубопроводів на географічній карті місцевості м. Бурштина з
бюджетом виконання 10000 грн.
3.3. Теплоізоляція теплових мереж (проблемні ділянки) з бюджетом виконання 198696
грн. та перехідним залишком 1304 грн.
3.4. Заміна проблемних ділянок тепломереж з бюджетом виконання 193169 грн. та
перехідним залишком 6831 грн.
3.5. «Утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської
міської ради» з бюджетом виконання 270000 грн. та перехідним залишком 30000 грн.
Проекти в процесі виконання:
- «Розробка проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі
Бурштинської міської лікарні» з бюджетом 140000,0 грн.
- «Підготовка документації для Будівництва ділянки дороги «м. Бурштин – с. Коростовичі
– с. Куропатники» з бюджетом 130000,0 грн.
- «Покращення умов для адаптації та інтеграції товариства молодих інвалідів у
суспільство» з бюджетом 200000,0 грн.
- Виконання робіт по паспортизації теплових мереж з бюджетом 300000,0 грн. та
результатом конкурсної процедури у сумі 276000,0 грн.
- Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальні мережі) з бюджетом 300000,0
грн. та результатом конкурсної процедури у сумі 275770,0 грн.
Проекти, реалізація яких не розпочалась:
- «Ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул. Січових Стрільців,20 для організації роботи
Центру надання адміністративних послуг» з бюджетом 180000,0 грн.

- Співфінансування грантових заявок з бюджетом 200000,0 грн.:
«Розробка концепції AgroHUB – центру логістики та переробки харчових продуктів»
«Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м. Бурштин – с. Коростовичі – с.
Куропатники» з використанням золошлакових матеріалів.
- погоджено перенаправлення коштів у сумі 239577,0 грн. на заміну аварійної ділянки
водогону ВОС - ДТЕК БуТЕС.
- погоджено перенаправлення коштів у сумі 30000,0 грн. проведення урочистостей та
святкового концерту з нагоди відзначення Дня Матері.
- погоджено направлення коштів у сумі 44000,0 грн. на збільшення проекту «Розробка
проектно-кошторисної документації комплексної термосанації будівлі Бурштинської
міської лікарні» з коштів економії проекту «Виконання робіт по паспортизації теплових
мереж» за конкурсною процедурою.
№ 3 від 02.10.2017 року: затвердження проекти у 2017 році на суму 5 340 000,0 грн.
1. підвищення активності громади шляхом залучення до спортивного способу життя
(фінансова підтримка НФК Бурштин) – 400 000,0 грн.
2. покращення умов для адаптації та інтеграції товариства молодих інвалідів в суспільстві
- 200 000,0 грн.
3. розробка ПКД комплексної термосанації для трьох ДНЗ та підготовка приміщення у
ДНЗ №2 для переведення групи – 750 000,0 грн.
4. підтримка розвитку спорту шляхом облаштування будівлі спорткомплексу –
85 000,0грн.
5. облаштування приміщення кафе «Кристал» під Центр громадської активності – 350
000,0 грн.
6. освітлення площі Героїв УПА – 100 000,0 грн.
7. часткове утеплення фасаду гімназії та встановлення внутрішнього освітлення –
315 000,0 грн.
8. розробка ПКД на термосанацію типового будинку по вул.С.Стрільців,4 та типового
житлового будинку серед ОСББ – 300 000,0 грн.
9. заміна проблемної ділянки водогону Коростовичі-Бурштин – 300 000,0 грн.
10. актуалізація Стратегії розвитку м.Бурштин, напрацювання плану розвитку – 50 000,0
грн.
11. утеплення фасаду адмінбудівлі, встановлення ІТП, розробка ПКД, проведення робіт по
термосанації – 750 000,0 грн.
12. капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в місцях найбільшого споживання
електроенергії (вул.Р.Шухевича) – 150 000,0 грн.
13.будівництво житла для працівників ДТЕК БуТЕС – 400 000,0 грн.
14. Громада своїми руками – 660 000,0 грн.
15. розробка концепції рекреаційної зони - 530 000,0 грн.
За період 2018 року проведено 7 (сім) засідання Комітету
- №1 позачерговий від 13.03.2018: про актуалізацію проектів Програми стратегії
соціального партнерства:
- «Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення в місцях найбільшого споживання
електроенергії (вул. Р. Шухевича) та облаштування міської зупинки» перенаправлено
кошти у сумі 38 349,20 грн.
- «Проведення Дня вшанування учасників бойових дій» перенаправлено кошти в сумі
2 200 грн.
-.
«Підтримка розвитку спорту шляхом облаштування будівлі спорткомплексу»
(придбання бігової доріжки) перенаправити кошти в загальній сумі 22 330 грн.
- проект «Громада своїми руками» (відновлення об’єкту «Я люблю Бурштин»)
перенаправити кошти в сумі 19 470 грн.

- «Реформування системи теплозабезпечення м. Бурштин» щодо організації практичного
семінару «Модернізація системи теплозабезпечення та підвищення енергоефективності
міст» виділити 4000 грн.
- № 2 від 25.07.2018: обговорення та погодження проектів першої черги фінансування
Програми соціального партнерства ДТЕК та м.Бурштин у 2018 році
Сума першого траншу складає 2490,0 тис.грн., з яких 2343,0 тис.грн. - бюджет проектів та
147,0 тис.грн. – адміністративний супровід сторони АМЕР м.Бурштина, як виконавців
реалізації проектів:
1. Здоровий спортивний Бурштин. Підтримка ФК Бурштин – 1 транш у сумі 180,0 тис.грн.
2. Придбання техніки та облаштування приміщення центру надання первинної медичної
допомоги – 232,5 тис.грн.
3. Підтримка місцевих свят та громадських ініціатив – 668,0 тис.грн., в т.ч.
проведення Дня Матері (традиційно у травні) – 100,0 тис.грн.
спортивне свято до Дня Незалежності – 75,0 тис.грн.
фестиваль «Бурштинове намисто» та День міста – 325,0 тис.грн.
логістика спортивно-масових підприємств – 93,0 тис.грн.
покращення іміджу, промоції і орендування міста – 75,0 тис.грн.
4. Розробка Стратегії Бурштина до 2030 року – 232,5 тис.грн.
5. Громада своїми руками – 1030,0 тис.грн.
Бюджет конкурсу – 530,0 тис.грн. з результатом 13-ти проектів та бюджет Великого
гранту – 500,0 тис.грн. по реконструкції площі Героїв УПА.
- № 3 від 06.08.2018: обговорення та погоджено проекти другої черги фінансування
Програми соціального партнерства ДТЕК та м.Бурштин у 2018 році: на суму 2092,0
тис.грн.
1. Здоровий спортивний Бурштин. Підтримка ФК Бурштин – 2 транш у сумі 120,0 тис.грн.
2. Термосанація адмінбудівлі Бурштинської міської ради – 662,0 тис.грн.
3. «Світлий Бурштин» 2 етап: освітлення вулиць Калуська, Енергетиків, Міцкевича,
Будівельників, Коновальця і освітлення пішохідного маршруту пересування
співробітників БуТЕС (від робочої зупинки до житлових масивів по вул.С.Стрільців) 465,0 тис.грн.
4. Реалізація 1-черги проекту «Безпечне місто» (придбання компьютерного сервера і 7
камер)- 279,0 тис.грн.
5. Співфінансування Програми по оптимізації роботи системи централізованого
водопостачання і водовідведення м. Бурштин – 279,0 тис.грн.
6. Підтримка ОСББ та встановлення приладів обліку тепла – 186,0 тис.грн.
7. адміністративний супровід проектів (2-6) – 101,0 тис.грн.
- № 4 від 04.09.2018: положення про роботу конкурсної комісії у новій редакції та склад
конкурсної комісії.
- № 5 від 11.09.2018: перенаправлення коштів щодо підрядних робіт для капітального
ремонту дорожнього покриття провулку вулиць Петлюри-Грушевського у сумі 100,0 грн.
за проектом Меморіал Героїв у місті Бурштин;
перенаправлення коштів у сумі 35 тис. грн. з проекту "Фестиваль Бурштинове намисто і
День міста" на придбання парт для 1-го класу НВК;
перенаправлення коштів у сумі 10 тис. грн. з проекту "Розробка Стратегії Бурштина 2030"
на поточний ремонт фонтану;
- № 6 від 01.10.2018: перерозподіл фінансування у сумі 115,0 тис.грн. за проектом по
актуалізації ПКД на проведення енергоефективної термосанації будівлі ДНЗ 2 «Берізка»
на проект «Термосанація адмінбудівлі Бурштинської міської ради, встановлення ІТП і
виготовлення ПКД»;

- № 7 від 15.11.2018: направлення додаткового фінансування для завершення проекту
«Часткове утеплення фасаду гімназії та встановлення внутрішнього освітлення» у сумі
32 281,00 грн.
Загальне фінансування проектів за вищенаведеною інформацією за період 2015-2018рр:
15 888,8 тис.грн., а саме:
2015 рік: 3206,8 тис.грн.
2016 рік: 2760,0 тис.грн.
2017 рік: 5340,0 тис.грн.
2018 рік: 4582,0 тис.грн. (2490,0 тис.грн. та 2092,0 тис.грн.)

