
                                                                                              
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  27 листопада 2019 року                                                                                 № 18/84-19 

м. Бурштин 

 

Про Програму соціально-економічного 

та культурного розвитку м.Бурштин 

та с.Вигівка на 2020 рік 

 

          Розглянувши пропозиції виконавчого органу міської ради про Програму соціально-

економічного та культурного розвитку м.Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік, відповідно до  

ст.25, 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 2020 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 

 

 
 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради 

від 27.11.2019 № 18/84 -19 

 

 

 

Україна 

БУРШТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 
 

    

 

 

 

 

 

            

 

ПРОГРАМА  

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА 

КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ  

м.БУРШТИН та с.ВИГІВКА 

на  2020  рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 
Паспорт Програми  соціально - економічного та культурного розвитку  

м. Бурштин та с.Вигівка  на 2020 рік 

 

 
   1.  Ініціатор розроблення Програми соціально-економічного розвитку та 

культурного розвитку м. Бурштин та с.Вигівка на 2020 рік (далі - Програма) -  
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;    

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

- 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:  2020 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 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до заходів Стратегії 

Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року 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.  

 

           Метою Програми у 2020 році є створення умов для сталого розвитку  міста, закладів 

і установ соціальної сфери, що стане базовою передумовою для розв'язання соціально-

економічних проблем, поліпшення умов життєдіяльності та добробуту населення. 

 

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 2020 році, шляхи та механізми їх реалізації. 

 

На основі аналізу економічного і соціального розвитку міста у 2019 році визначено 

основні завдання і заходи на 2020 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток 

основних галузей виробничої та соціальної сфери. Також, сформовано прогнозні 

показники соціально-економічного розвитку міста на 2020 рік з урахуванням прогнозних 

макроекономічних показників, визначених згідно Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2020-2022 роки (надалі - Прогноз на 2020-2022),  розробленого 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України від 

06.12.2018 № 2646-VIІІ “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

запровадження середньострокового бюджетного планування”, а також проекту 

Державного бюджету України на 2020 рік та інших програмних і прогнозних документів. 

 

Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників передбачається 

здійснювати через економічні важелі державного регулювання та шляхом виконання 

місцевих цільових програм. Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з 

урахуванням реальних можливостей міського бюджету. 

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до 

Програми затверджуються Бурштинською міською радою. Виконання зазначених заходів 

та завдань у Програмі стає вагомим підґрунтям для впровадження реформ у різних 

сферах, що у свою чергу дасть можливість забезпечити збалансований розвиток території. 

Тому заходи, визначені Програмою, потребують контролю, оцінки та коректування через   

подання міській раді інформації про хід і результати її виконання на сесії міської ради. 

   
 

 

 



 

  

І. Аналітична частина 

1. Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку м.Бурштин у 2019 

році. 

 

           Населення та ринок праці. 

          Основним платником податків і стимулятором економіки є населення, відповідно 

від того, які доходи буде мати населення - буде залежати розвиток економіки. Є дохід,  є 

попит, який стимулює пропозицію – відповідно  є зростання.  

          За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській області  у 

м.Бурштині та с.Вигівка, яке підпорядковане  міській раді, станом на 1 вересня  2019 року 

за попередніми даними, проживало 15348 осіб, що складає 99,5% до періоду попереднього  

року. 

           Упродовж січня-вересня 2019 року у  міськраді зареєстровано 91 живонароджених  

та 122 померлих. Природній приріст (скорочення) склав - -31 осіб. За даними 

статистичного бюлетеня за період січень-липень 2019р. кількість випадків прибуття 

склало 96 особи (76,2% до періоду січень-липень 2018р.), вибулих – 114 особи (80,9% до 

періоду січень-липень 2018 року), що складає механічний приріст - -18 особи. Загальний 

приріст (скорочення) чисельності населення у січні-липні 2019 року - -45 одиниці.  

            Так, відповідно до прогнозів демографічна ситуація у 2020-2022 роках в Україні 

залишатиметься складною та характеризуватиметься подальшим поступовим зниженням 

загальної кількості населення, що простежується впродовж багатьох останніх років. 

            Середньорічна чисельність наявного населення на період 2020-2022 рр.  на 

території міської ради  прогнозується по фактичному стану 2019 року на рівні 15352 осіб, 

виходячи з аналізу даних управління статистики щодо показників зменшення природного 

скорочення та міграційного механічного приросту населення за періоди 2018-2019 роки. 

             За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій станом на 

01.07.2019 року кількість юридичних осіб по м.Бурштин становила 277 осіб (на 01.01.2019 

року – 271 осіб). Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, 

організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2019р. становила 

3829  осіб, що складає 98,3 відсотка до періоду минулого року. 

             За даними державної служби зайнятості у Галицькому районі, кількість 

зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2019р.  по Галицькому районі становила 307 

осіб ( у 2018 році – 341 осіб). Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2970 грн, 

що складає 71,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 

грн). 

             Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на 

кінець серпня  2019р. становила 43 одиниць ( у 2018 році – 34 одиниць). Навантаження 

зареєстрованих безробітних на одну вакансію в цілому по Галицькому районі на кінець 

серпня 2019р. склало 7 осіб ( у 2018 році – 10 осіб). 

            Прогнозовані показники зайнятості та безробіття населення на період 2020-2022 рр. 

залишаємо по фактичному стану, оскільки провівши аналіз даних державної служби 

зайнятості у Галицькому районі кількість зареєстрованих безробітних зменшується. Але 

це говорить лише про неформальну зайнятість за причини низького розміру матеріальної 

допомоги (яку виплачують переважно упродовж шести місяців) багато людей відчувають 

ризик невизначеності та втрату стабільності.  

             Також, певним чином зниження рівня безробіття пов'язане із трудовою міграцією, 

адже велика кількість людей виїжджає на заробітки до інших країн. Це комплексне 

питання, але статистично рівень безробіття дійсно знижується. Також необхідно відмітити 

підвищення кількості легально зайнятого населення: коли на ринок праці повертаються 

люди, які були в тіні або взагалі не були активними, це і є показник економічного 

зростання, а не формальне зниження рівня безробіття.  



 

             За даними Головного управління статистики за період січень-серпень 2019р. за 

субсидіями для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулись 

123 один. домогосподарств, з них - 3 один. у серпні місяці п.р. Кількість домогосподарств, 

яким призначено субсидію за період січня-серпня 2019 року – 110 один., з них 3 один. у 

серпні п.р. Загальна сума призначених субсидій за період січня-серпня 2019 року – 81,8 

тис.грн., середній розмір призначених субсидій – 233,3 грн., який не є нижчим від 

середньообласного показника – 90,6 грн. 

              В умовах триваючого економічного зростання, а також прийнятого рішення щодо 

підвищення з 01.01.19 рівня мінімальної заробітної плати до 4 173 гривень або на 12,1 

відсотка порівняно із встановленою станом на 01.01.2018, номінальна середньомісячна 

заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ, організацій (із кількістю 

найманих працівників 10 і більше  осіб) у січні-червні  2019 року по місту Бурштин 

збільшилась на 16,6 відсотка до 9643 гривень. 

              Індекс реальної заробітної плати у січні–липні 2019р. порівняно з відповідним 

періодом попереднього року становив 108,5%. 

              Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємстві з постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітки працівників 

перевищували середній показник по області на 19,9%. Тобто, як і у 2018 році, темпи 

зростання середньої заробітної плати по промисловості  перевищують темпи підвищення 

мінімальної заробітної плати, що свідчить про наявні можливості в економіці до 

підвищення заробітних плат та обумовлюється намаганням зберегти трудовий потенціал 

на підприємстві ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС. 

               За півріччя поточного року прослідковується заборгованість комунального 

підприємства «Житловик». Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в 

цілому по даному підприємству станом на 27.09.2019 року склала у сумі 1571,5 тис.грн.    

(прострочена заборгованість із заробітної плати, в т.ч. за липень – 1571,5 тис.грн.).  

Підприємство проводить економічну активну діяльність, заборгованість виникла з 

об'єктивних факторів, які здебільшого не залежать від підприємства по причині дефіциту 

фінансового ресурсу після завершення опалювального сезону. 

               За  розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі до проекту 

закону «Про державний бюджет України на 2020 рік», поданого до Верховної ради 

України середньомісячна номінальна заробітна плата працівників в Україні у 2020 році 

середня зарплата зросте на 16,5%. 

               Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі 

якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, 

житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони 

здоров'я та освіти. 

                Прожитковий мінімум у 2020 році підвищуватиметься темпами, що на 2 

відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2020 

рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 липня та 1 грудня 

2020 року. 

                У проекті держбюджету пропонується встановити такі розміри мінімальної 

заробітної плати: з 1 січня 2020 року – 4 723 гривні, а посадового окладу працівника І 

тарифного розряду Єдиної тарифної сітки: з 1 січня 2020 року – 2 102 гривні. Отже, 

мінімальна зарплата у 2020 році зросте на 13%, або на 550 грн. 

                 Темп росту середньомісячної заробітної плати на 2020 рік по місту прогнозуємо 

на рівні 113 %.  Щодо бюджетоутворюючого підприємства ВП ДТЕК БуТЕС  ріст 

заробітної плати  прогнозуємо з темпом росту 104%, виходячи із економічних показників: 

середньорічний тариф на вироблену електроенергію не покриває вартість вироблення 

електроенергії. 



 

              Впродовж 2020- 2022 років прогнозується подальше збільшення мінімальної 

заробітної плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду усіх тарифних ставок 

Єдиної тарифної сітки (ЄТС) у відповідності до нових розмірів посадового окладу 

працівника І тарифного розряду ЄТС та, відповідно, зростання номінальної 

середньомісячної заробітної плати в середньому на 13,8 відсотка щороку протягом 2020-

2022 років із досягненням її розміру у 2022 році на рівні 15 224 гривні.  

  

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. Стабільна 

робота існуючого промислового комплексу міста -  благополуччя мешканців міста. .  

 Промисловий комплекс території міської ради представлений: 

1. найбільшим потужним промисловим підприємством  Івано-Франківської  області –  

Бурштинська ТЕС  в частині  постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря, 

що складає 99,6% у структурі промислової продукції міста та 22,0 % 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; 

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%. 

          У червні 2019р. порівняно з попереднім місяцем та червнем 2018р. індекс 

промислової продукції  становив  відповідно 94% та 94,4%, за підсумками січня–червня 

2019р. – 97,3%. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно із січнем–

червнем 2018р. індекс промислової продукції становив 103,6%,  у переробній – 92,7%, у 

постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 96,5%. 

           У загальному обсязі реалізації продукція підприємств переробної промисловості по 

області становила 53,4%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого 

повітря – 34,1%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 11,8%, водопостачання, 

каналізації, поводження з відходами – 0,7%. 

             Підприємствами міста Бурштина за січень–серпень 2019 року  реалізовано 

промислової продукції (товарів, послуг) на 9734185,4 тис.грн., що складає 105,5% до 

відповідного періоду минулого року та 21.2% до обласного показника всієї реалізованої 

продукції.  Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) на одну особу 

населення 630738,4 грн. 

            Підприємство  ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС  є основою промисловості міста, 

основним наповнювачем міського бюджету  та надає суттєві надходження  до інших 

бюджетів (сільських, районних, обласних). Виробнича потужність підприємства 

складає 2351 МВт. Сумарний об’єм податкових платежів у 2018 році склав 185184,0 

тис.грн., з них до місцевого бюджету – 42426,0 тис.грн.  Крім того, станція є соціальним 

партнером міста Бурштин, компанія систематично інвестує в соціально важливі проекти 

для міста. Підприємство ВП БуТЕС є основним робочим місцем для жителів міста та 

навколишніх сіл, має вищу ніж в інших містах  зайнятість персоналу, забезпечує значно 

вищі від середніх в Україні заробітні плати. 

            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 за 2018 рік склала 13794,0 тис.грн, з них до міського бюджету – 2304,4 тис.грн. 

За оперативними даними підприємства станом на 01.09.19 сплачено податкових платежів 

на суму 9151,9 тис.грн., в т.ч. 2001,0 тис.грн. – до міського бюджету. 



 

             Щодо продукції переробної промисловості підприємцями міста за січень-серпень 

2019 року вироблено 10,9 тис.т елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, 

бетону або каменю штучного, що складає 172,9% до періоду січня-червня 2018 року. 

             Прогнозований показник обсягу реалізованої промислової продукції на 2020 рік 

плануємо 17166034,0  тис.грн., враховуючи індекс цін промислової продукції (110,1%). 

Зростання обсягів виробництва промислової продукції у 2020-2022 роках в середньому 

прогнозовано становитиме 4,1 відсотка (у 2020 році – 3,7 відсотка). 

  

               Агропромисловий комплекс. 

              За даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в Івано-

Франківській області   категорія господарств агропромислового розвитку території 

Бурштинської міської ради (м.Бурштин та с.Вигівка) характеризується наступною 

структурою господарств: 

- домогосподарства населення – 464 га (зернові культури (107 га) і кормові 

коренеплоди (1 га), картопля (320 га), овочі (31 га), плоди та ягоди (5 га), що 

складає 96 % до періоду попереднього року; 

- с/г підприємства ( Бурштинська сільгосптехніка) – 115 га; 

- фермерські господарства (Марусячин О.) – 44 га. 

            Індекс сільськогосподарської продукції  у січні–липні п.р. порівняно з січнем–

липнем 2018р. становив 101,7%, у т.ч. у  підприємствах – 107,1%,  у  господарствах  

населення – 98,6%. Індекс продукції  рослинництва склав 100%, індекс продукції 

тваринництва –   102,5%. 

            У січні–серпні 2019р. реалізовано на забій 58 ц сільськогосподарських тварин (у 

живій масі), що склало 41,8% до періоду січня–серпня 2018р., вироблено 158 ц молока, що 

становить 62,9% до періоду січня–серпня 2018р. 

             За розрахунками, на 1 вересня 2019р. загальна  кількість великої  рогатої худоби  

склала 56 голів, що склало 70,0% до відповідного періоду серпня 2018 року, у  т.ч. корів –

14 голів, що становить 155,6% до відповідного періоду минулого року, вівці та кози – 20 

голів, що становить темп пониження 39,2% до січня–серпня 2018 року. 

              Обсяг власно  виробленої сільськогосподарської  продукції, реалізованої 

підприємствами, в  січні–червні  2019р. порівняно з січнем–червні попереднього року 

знизився, а саме середній надій молока у розрахунку на одну корову молочних порід, яка 

була в наявності на початок року – 1211 кг, що склало зменшення - 389 кг до січня-червня 

2018 року.   

              Продукція сільського господарства у сільськогосподарських підприємствах на 

2020 рік розрахована за прогнозованим індексом сільськогосподарської продукції на 2018-

2019 рр. 101,5%, розрахованого виходячи за даними сайту Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області  у січні–вересні 2018 року порівняно з січнем–

вереснем 2017. 

 

                Будівництво 
               У січні–серпні 2019р.  підприємствами міста обсяг виконаних будівельних робіт 

склав 12961,0 тис.грн., що становить темп зниження 36,6% до періоду січня-серпня 2018 

року та складає 0,7% загальнообласного обсягу виробленої будівельної продукції. 

               Індекс  будівельної  продукції  у  січні–червні 2019р.  порівняно  з  січнем–

червнем 2018р. становив  88%. Індекс  будівництва інженерних  споруд  склав  61,4%. 

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

споживчого  ринку, зменшенням рівня активності забудовників та сповільненням темпів 

будівництва в місті. 

               Обсяг виконаних будівельних робіт на 2020 рік прогнозований у сумі 14840,0 

тис.грн. з індексом цін будівельної продукції до грудня попереднього року 106% згідно 



 

основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 

2020-2022рр.  

                  Разом з тим, у житловому будівництві очікується на незначні темпи зростання 

протягом прогнозного періоду через сформовану значну пропозицію новозбудованого 

житла на ринку нерухомості в попередні роки.  

               Транспорт 
               У січні–серпні 2019р. обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом, з 

урахуванням перевезень транспортом, виконаних фізичними особами-підприємцями склав 

5,6 тис.т. , що склало 125,4% до відповідного періоду минулого року. 

               Вантажооборот автомобільного транспорту за січень-серпень 2019 року склав 1,2 

млн.ткм, що складає темп зростання 112,8% до відповідного періоду минулого року. 

 

                 Показники розвитку споживчого ринку. 

              Показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за січень-

червень 2019р. склав 101997,9 тис.грн. Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних 

осіб) у розрахунку на одну особу – 6645,7 грн. Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних осіб) у відсотках до попереднього року – 127,2%. 

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

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

               Очікуваний розрахунковий показник на 2019 рік ґрунтується на аналізі показника 

роздрібного товарообороту у 2018 році, поточної економічної ситуації у місті, внутрішніх 

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

203996,0 тис.грн. 

                Прогнозований показник роздрібного товарообороту на 2020 рік плануємо у сумі 

221744,0 тис.грн. у відсотках до попереднього року 110,9% з припущенням, що існуючі в 

місті підприємства будуть збережені у 2020 році та містить бачення перспективи розвитку 

економіки міста  з врахуванням індексу споживчих цін на 2019 рік – 106,7% 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 – 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. 

             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.  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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

        2. Проблеми розвитку економіки і соціальної сфери міста. 

 
         Неналежний стан автомобільних доріг загального користування державного, 

місцевого значення та доріг комунальної власності. Проведення поточного ремонту  доріг 

по вулицях м.Бурштина та с.Вигівка. 

  

          Висока енергоємність об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору.  

 

          Потребує покращення стан об’єктів соціальної сфери.  

 

          Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина висотних житлових 

будинків) та зовнішніх квартальних мереж. 

 

          Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів. 

  

          Зазначені  проблеми  негативно  впливають  на  розвиток  основних  галузей   

економіки  регіону  та  територій,  створення  робочих  місць,  зростання  добробуту  та   

комфортного  життя  населення міста  та  є  важливими для  вирішення  у 2020 році.  

         

 

        ІІ. Цілі та завдання на 2020 рік  

 
        Цілі та завдання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Бурштина та с.Вигівка на 2020 рік спрямовані на реалізацію визначених Стратегією 

розвитку Бурштина на період до 2030 року пріоритетних стратегічних напрямків та  

створення умов для забезпечення комфортних умов для проживання, роботи, зайнятості, 

відпочинку та всебічного розвитку.  

        Ця мета досягається через систему цілей  та  завдань  Стратегії,  що  у  свою чергу 

ґрунтується  на 5 основних  напрямках: конкурентоспроможність  міста, енергоефектив- 

ність, охорона здоров’я, соціальна інфраструктура та активізація громади, екологія та 

довкілля.  

        Стратегічні  та  оперативні  цілі: 

- покращення інвестиційної привабливості місцевої інфраструктури; 

- обладнати  всі об’єкти бюджетної сфери лічильниками;  

- знизити втрати енергії  в комунальній сфері;   

- зробити заміну вікон у визначених  комунальних об’єктах; 

- покращити систему медичного обслуговування; 

- підвищити рівень забезпечення матеріально-технічної бази міської лікарні; 

- підвищити   рівень   матеріально-технічного   забезпечення  навчальних закладів  

(меблі,  комп'ютерна техніка, обладнання для харчоблоків, спортивний інвентар); 

- покращити облаштування приміщень загального користування та благоустрій 

територій  у закладах освіти (спортивні майданчики, доріжки); 

- запровадження електронного документообігу у сфері обслуговування депутатів та 

виконкому міської ради; 

- створення умов для розвитку ЦНАП та громадських ініціатив;    

- активізація громади м. Бурштин та с.Вигівка; 

- провести реконструкцію мережі водопостачання та забезпечити відповідність 

питної  води нормам по показникам твердості; 

- прокласти мережу централізованого відводу каналізаційних стоків в 

індивідуальному  секторі. 

 



 

Головною метою Програми є створення умов для збалансованого економічного 

розвитку міста, модернізації інфраструктури міста, безпечного та комфортного 

проживання мешканців міста, залучення інвестицій у розвиток міста, сприяння розвитку 

бізнес-середовища, підвищення енергозбереження та енергоефективності, гармонійного 

розвитку людини. 

Головними пріоритетами в роботі органів місцевого самоврядування щодо 

соціально-економічного та культурного розвитку  на 2020 рік визначено: 

 створення передумов для сталого економічного розвитку міста  

на основі збереження конкурентоспроможності промислового комплексу міста, 

формування сприятливого інвестиційного іміджу, розвитку малого та середнього бізнесу; 

 забезпечення надійного функціонування систем життєзабезпечення, 

модернізації та розбудови інженерної інфраструктури міста, створення умов для 

поліпшення екологічного стану; 

 підвищення ефективності енергоспоживання, впровадження сучасних 

енергозберігаючих технологій в усіх галузях і сферах;  

 вдосконалення системи адресної цільової допомоги та зростання якості 

соціальних послуг; 

 забезпечення доступності, якості та конкурентоспроможності освіти, 

удосконалення діяльності та розвиток мережі закладів освіти; 

 створення умов для поліпшення функціонування та зміцнення матеріально-

технічної бази закладів охорони здоров’я; 

 забезпечення публічності і прозорості діяльності органів місцевого 

самоврядування.  

 

 
ІІІ. Основні напрями економічної і соціальної політики міста у 2020 році. 

         
         1. Податково-бюджетна політика  

        Формування прогнозних показників місцевого бюджету на 2020 рік здійснено з  

урахуванням Основних  напрямків  бюджетної  політики  на  2020 рік та  Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки,  розробленого 

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України відповідно до Закону України від 

06.12.2018 № 2646-VIІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 

запровадження середньострокового бюджетного планування», а також проекту 

Державного бюджету України на 2020 рік та інших програмних і прогнозних документів.    

           Прогноз розроблений за сценарієм, що ґрунтується на аналізі розвитку економіки 

впродовж останніх трьох років, поточної економічної ситуації, припущеннях, які 

враховують вплив зовнішніх та внутрішніх чинників, і містить прогнозні оцінки та 

орієнтири щодо розвитку економіки України у 2020-2022 роках (у цілому та за секторами 

економіки).  

        При розрахунку фінансового ресурсу місцевих бюджетів враховано:  

           - норми чинного Бюджетного та Податкового кодексів України;  

           - підвищення мінімальних соціальних стандартів;  

           - проведення заходів щодо оптимізації видатків місцевих бюджетів;  

           - дотримання жорсткої фінансової дисципліни.  

        

  



 

        Головні цілі на 2020 рік:  

        Забезпечення   збалансування   показників   місцевих   бюджетів,   підвищення  рівня 

їх фінансової забезпеченості шляхом вжиття заходів щодо збільшення дохідної  частини,    

оптимізації    видатків   бюджетних      установ    та  дотримання      жорсткої  бюджетної 

дисципліни.  

- подальше технічне переоснащення житлово-комунального господарства; 

- забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та якості надання 

житлово-комунальних послуг населенню; 

- підтримка благоустрою міста на належному рівні; 

- продовження реконструкції очисних споруд міста. 

  
         Очікувані результати у 2020 році:  

- забезпечення  виконання  затверджених  міською  радою планових показників;  

- збалансування місцевих бюджетів видатками на оплату праці працівників бюджетних 

установ, теплоенергоносіїв і комунальних  послуг та  інших  захищених статей бюджету;  

- ефективне проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів шляхом 

виключення непершочергових та неефективних витрат, насамперед витрат, що не 

забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника  коштів;  

- підвищення рівня фінансової забезпеченості міського  бюджету  шляхом вжиття заходів 

щодо економного і раціонального використання бюджетних коштів; 

- підвищення рівня фінансування соціальних програм. 

 

        2. Підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування 

 
        Головні цілі на 2020 рік:  

         Удосконалення роботи виконавчого органу міської ради для забезпечення виконання 

ними делегованих відповідно  до  закону повноважень органів  місцевого самоврядування.  

        Основні завдання на 2020 рік:  

- забезпечення  прозорості  та  публічності  у  діяльності  виконавчого  органу шляхом  

проведення  зустрічей  з  громадськістю,  засідань  та круглих  столів,  тощо  стосовно  

роз’яснень  рішень  виконавчого органу  та міської ради та актуальних  питань  соціально-

економічного  і  культурного розвитку міста;  

- надання   практичної   допомоги структурним підрозділам  з  питань   виконання  ними   

делегованих    відповідно   до   закону  повноважень  органів  місцевого  самоврядування  

та  забезпечення  участі  у  роботі поточних нарад,   сесій міської ради  та  засідань  

виконкому міської ради;  

- покращення  матеріального  та  матеріально-технічного  забезпечення  виконавчого 

органу та структурних підрозділів  для  забезпечення  виконання  ними  функцій, та 

здійснення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;  

- підвищення  освітнього  та  кваліфікаційного  рівня  працівників  виконавчого органу 

міської ради та її структурних підрозділів.   

 

Стратегічні пріоритети структурних підрозділів  Бурштинської міської ради 

на 2020 рік 

 

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 

інформаційног

о 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 2020 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 

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.  

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. 

 

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 та 

якість 

довкілля  

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 

надзвичайних 

ситуацій та 

цивільного 

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 та 

зовнішньоекон

омічна 

співпраця  

Головний 

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://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/energomenedzher/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/energomenedzher/
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/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/vidomosti-pro-misku-radu/spetsialisty-miskoyi-rady/golovnyj-spetsialist-z-mizhnarodnoyi-spivpratsi-ta-investytsijnoyi-diyalnosti/


 

ДОДАТКИ 

 

Додаток1 

Обсяги бюджетних коштів на соціально-економічний  розвиток територій 

м.Бурштина та с.Вигівка у 2020 році. 

 

№ 

п/п 

Назва заходу  Прогнозована сума 

1. Підготовка міста до святкових заходів в частині підрядних 

робіт по благоустрою 

в межах бюджетних 

призначень 

2. Придбання вапна, фарби, матеріалів для підготовки міста до 

свят  

в межах бюджетних 

призначень 

3. Очищення від снігу та посипання доріг  та пішохідних 

доріжок у зимовий період 

в межах бюджетних 

призначень 

4. Експертна  оцінка  комунального  майна  в межах бюджетних 

призначень 

5. Запуск та обслуговування міського фонтану в межах бюджетних 

призначень 

6. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери в межах бюджетних 

призначень 

7. Послуги по оренді і обслуговуванню санітарних біокабін в межах бюджетних 

призначень 

8. Обслуговування ковзанки в районі вул.Коновальця, 

Стефаника 

в межах бюджетних 

призначень 

9. Проведення  експертного  обстеження, позачергового  огляду 

ліфтів 

в межах бюджетних 

призначень 

10. Поточний ремонт ліфтів в межах бюджетних 

призначень 

11. Капітальний ремонт ліфтів в межах бюджетних 

призначень 

12. Обслуговування вуличного освітлення  в межах бюджетних 

призначень 

13. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення в межах бюджетних 

призначень 

14. Придбання матеріалів для вуличного освітлення  в межах бюджетних 

призначень 

15. Придбання світлодіодних ламп та освітлювальних приладів  в межах бюджетних 

призначень 

16. Повірка приладів обліку електроенергії вуличного 

освітлення,  їх заміна 

в межах бюджетних 

призначень 

17. Ремонт та заміна пожежних гідрантів в межах бюджетних 

призначень 

18. Заміна аварійних ділянок тепломереж по місту  в межах бюджетних 

призначень 

19. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.Стуса в межах бюджетних 

призначень 

20. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по 

вул.Коновальця 

в межах бюджетних 

призначень 

21. Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по 

вул.Лепкого 

в межах бюджетних 

призначень 

22. Косіння трави по місту  в межах бюджетних 

призначень 

23. Розробка робочих проектів, їх експертиза та коригування  в межах бюджетних 



 

призначень 

 24.   Співфінансування заходів проектів Стратегії соцпартнерства 

ДТЕК з м.Бурштин  

в межах бюджетних 

призначень 

 25. Розробка робочих проектів, експертиза  в межах бюджетних 

призначень 

 26 . Капремонт доріг (в т.ч. співфінансування) в межах бюджетних 

призначень 

 27. Поточний ремонт доріг в межах бюджетних 

призначень 

 28. Виправлення профілю доріг автогрейдером в межах бюджетних 

призначень 

29. Придбання системи електронного голосування в межах бюджетних 

призначень 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2.  

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЇ  

БУРШТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020 р., 

прогноз 

2020р. у % 

до 2019р. 

ПРОМИСЛОВІСТЬ   

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), у 

фактичних цінах без ПДВ та акцизу 
 

тис. грн. 

15209285,3 10628900 

 

15361378,2 

 

17086399,5 

 

111,2 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у 

розрахунку на одну особу, у фактичних цінах без ПДВ та акцизу 
грн. 

985504.1 688712.5 

 

997492,1 

 

1109506,5 

 

111,2 

Темп зростання (зменшення) обсягу реалізованої промислової 

продукції, відсотків до відповідного періоду минулого року 
% 

135 93.1 

 

101 

 

102 

 

* 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації                 Міненко Н.В (П.І.Б.) 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

Доходи місцевих бюджетів   (без трансфертів з держбюджету)  
 

тис. грн. 77 089,1 66 988,9 87 758,3 87 610,0 99,8 

 доходи загального фонду (без трансфертів) 
 

тис. грн. 74 239,7 64 280,2 84 286,3 85 200,0 101,1 

 доходи спеціального фонду 
 

тис. грн. 2 849,4 2 708,8 3 472,0 2 410,0 69,4 



 

    у тому числі обсяг бюджету розвитку місцевих бюджетів 
 

тис. грн. 120,6 90,3 116,8 30,0 25,7 

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

тис. грн. 
5,0 4,3 5,7 5,6 

99,8 

Питома вага бюджету розвитку місцевих бюджетів у загальному 
обсязі місцевих бюджетів 
 
 

% 

0,2 0,1 0,1 0,0 25,7 

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020р., 

прогноз 

2020р. у % 

до 2019р. 

Видатки місцевих бюджетів, всього 
 

тис. грн. 147 032,4 110 383,1 156 546,3 114 161,6 72,9 

- у тому числі за рахунок трансфертів з державного бюджету 
 
 

тис. грн. 60 272,8 40 587,3 56 390,8 26 349,1 46,7 

Надходження податків і зборів до державного бюджету 
 

тис. грн. 57448,0 47119,0 62825,0 65338,0 104,0 

Надходження коштів від сплати єдиного соціального внеску  
 

тис. грн. 103419,0 87432,0 116576,0 121239,0 104,0 

Заборгованість зі сплати ЄСВ  (на кінець звітного періоду) 
 

тис. грн. 1806,41 2737,34 3069,12 3032,37 98,8 

Темп зростання (зменшення) заборгованості зі сплати ЄСВ  % * 151,5 169,9 98,8 * 
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. 3205,82 20846,99 

 
 

20846,99 

 
 

20449,45 

 
 

98,1 

   у тому числі:       

 до державного бюджету 
 

тис. грн. 708,52 15786,22 15732,61 15439,61 98,1 

 до місцевих бюджетів 
 

тис. грн. 2497,30 5064,17 5114,38 5009,84 98,0 



 

 

 

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  (постанову) 
про зупинення провадження у справі, відсотків до початку року  

% 167,47 650,4 

 
 
 

650,29 

 
 
 

98,09 

 
 
 
* 

 

Погоджено з департаментом фінансів облдержадміністрації ________ Мацькевич І.Б.  (П.І.Б.) 
 
Погоджено з головним управлінням ДПС в області   _________ Зікрата Н.Є ________ Пасічник В.Б (П.І.Б.) 
 
 
  

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020р., 

прогноз 

2020р. у % 

до 2019р. 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ  

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 
(юридичних осіб), у фактичних цінах 

тис. грн. 

166041,0 101997,9 
(за 01-06 

2019) 

239119,0  267143,7  111,7 

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств, 

у порівнянних цінах, відсотків до відповідного періоду 

попереднього року 

% 132,4 

 
127,2 

(за 01-06 

2019)  

132 103 * 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації_________  Жовтуля Г.М.  (П.І.Б.) 

РОЗВИТОК СЕРЕДНЬОГО ТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА  
 

Кількість  середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 

наявного населення 
одиниць 

1 1 
1 

1 100 



 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,  послуг) середніх 

підприємств 
тис. грн. 

30893.9 24560,6 
34280,0 

37914,0 110,6 

Кількість зайнятих працівників середніх підприємств осіб 271 266 269 269 100 

Фінансовий результат  до оподаткування середніх підприємств, 

всього 
тис. грн. 

-4398,0 -283,0 
-3812,0 

-3244,0 85 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення 
одиниць 

49 * 
49 

49 100 

Обсяг реалізованої продукції (товарів,  послуг) малих підприємств 
 

тис. грн. к * к к к 

Кількість зайнятих працівників малих підприємств 
 

осіб 344 * 347 351 101 

Фінансовий результат  до оподаткування малих підприємств, 

всього 
тис. грн. 

4396,9 * 
4841,0 5330,0 

110 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації_______     Манюк З.Р.  (П.І.Б.) 

 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020р., 

прогноз 

2020р. у % 

до 2019р. 

 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ РОЗВИТОК  
 

Продукція сільського господарства у підприємствах (у постійних 

цінах 2010 року) 
млн. грн. 

0,8 *  

0,8 

0,8 100,0 

Продукція сільського господарства у підприємствах у розрахунку 

на одну особу 
грн. 

52 * 52,0 52,0 100,0 

Індекс сільськогосподарської продукції у підприємствах, відсотків 

до попереднього року 
% 72,7 * 

100,0 100,0 * 

Індекс продукції рослинництва у підприємствах, відсотків до % 108,8 * 83,3 100,0 * 



 

попереднього року 

Індекс продукції тваринництва у підприємствах,  відсотків  до 

попереднього року 
% 

39,8 * 150,,0 100,0 * 

Із загального обсягу продукції сільського господарства у 

підприємствах: 
* 

0,8 * 0,8 0,8 100,0 

продукція рослинництва млн. грн. 0,6 * 0,5 0,5 100,0 

продукція тваринництва  млн. грн. 0,2 * 0,3 0,3 100,0 

 

Погоджено з департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації   ________Носенко Г.С. (П.І.Б.) 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
 

Обсяг капітальних інвестицій у фактичних цінах (без ПДВ) 

тис. грн. 
 

16435,0 

9285,0 
(01-06 

2019) 

 

18200,0 

 

20111,0 

 

110,5 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу  грн. 

 

1025,5 

606,3 
(01-06 

2019) 

  

 

1181,8 

 

1305,7 

 

110,5 

 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації __________   Валовіна Л.М.  (П.І.Б.) 
 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) наростаючим 

підсумком з початку інвестування 

тис. дол. 
США 

к к к к к 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на кінець 

звітного періоду, відсотків до початку року 

% 
к к к к         к 

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) у 
дол. США к к к к к 



 

розрахунку на одну особу  

Обсяг експорту товарів, всього 
 

тис. дол. 
США 

к к к к к 

Темп зростання (зменшення) експорту товарів, відсотків до 

відповідного періоду попереднього року 

% к к к к к 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу  
 

дол. США к к к к к 

Обсяг імпорту  товарів, всього 
тис. дол. 

США 
1943,9 262,0 

на 01.08 

449,1 103,7 23,1 

Темп зростання (зменшення) імпорту товарів, відсотків до 

відповідного періоду попереднього року 
% 

1793,3 19,7 23,1 23,1 * 

Погоджено з управлінням міжнародного співробітництва,  

євроінтеграції, туризму та інвестицій  облдержадміністрації _______  Туревич Т.М. (П.І.Б.) 
 

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ     

Обсяг виробленої будівельної продукції, всього 
 

тис. грн. 
49437,

0 

14767,0 23186,0 23418,0 101,0 

Обсяг  виробленої будівельної продукції  у розрахунку на одну 

особу 
грн. 

3228,2 964,3 1506,0 1520,6 101,0 

Індекс будівельної продукції,  відсотків до відповідного періоду  

попереднього року 
% 

72,6 37,5 46,9 101,0 * 

Введення в експлуатацію об`єктів соціально-культурного 

призначення нового будівництва: 
 

2873 948 
01-06 

2019 

1780 1800 101,1 

 будівлі житлові 
кв. м. 

загальної 

площі  

2873 948 
01-06 

2019 

1780 1800 101,1 



 

 будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 
кв. м. 

загальної 

площі  

- - - - - 

 будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 
кв. м. 

загальної 

площі  

- - - - - 

 будівлі лікарень та оздоровчих закладів 
кв. м. 

загальної 

площі  
- - - - - 

 будівлі для публічних виступів 
кв. м. 

загальної 

площі  

- - - - - 

 зали спортивні 
кв. м. 

загальної 

площі 

- - - - - 

Темп зростання (зменшення) загальної площі  прийнятих в 

експлуатацію житлових будівель нового будівництва, відсотків 

до відповідного періоду попереднього року 

 

% 

 

88,1 

 

 

56,4 
(01-06-

2019) 

 

62,0 

 

101,1 

 

 

101,1 

Обсяг прийнятої в експлуатацію загальної площі житлових 

будівель  нового будівництва, у розрахунку на 10 тис. населення 

 

кв. м. 

загальної 

площі 

 

1876,1 
 

619,0 
(01-06-

2019)  

 

1238,4 

 

 

1250,8 
 

101,0 

 

 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації:_____________  Мурдза О.І.,  Сарахман М.Й.    (П.І.Б.) 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

Забезпеченість населення житлом, кв. м.  загальної площі в  
середньому на одну особу 

м2 
 

26,2 
 
* 

 
26,2 

 
26,4 

 
100,6 



 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації:___________   Демкович Б. В.    (П.І.Б.) 

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ   

Середня чисельність наявного населення  тис. 

осіб 
15.4 15.4 15.4 15.4 100 

Погоджено з департаментом економічного розвитку,  

промисловості та інфраструктури облдержадміністрації _________     Уніят С. Б.    (П.І.Б.) 

 

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020р., 

прогноз 

2020р. у % 

до 2019р. 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію 
(Дані наведено по Галицькій районній філії обласного центру зайнятості, 

включаючи Галицький район)  

осіб 

48 8 8 7 87,5 

Погоджено з обласним центром зайнятості _____________ Басюга Т.С.  (П.І.Б.) 
 

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ    
 

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників 
 

грн. 
9344 

11142 
II кв п.р. 

10930 12400 113,5 

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

% 

118,8 
117,4 

II кв п.р. 
117,0 113,5 

 
* 

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

тис. 
грн. 972,5 2391,0 

на 01.09 
950,0 0 

 
* 

у тому числі на економічно активних підприємствах тис. 
грн. 972,5 2391,0 

на 01.09 
950,0 0 

 
* 

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

% 
659,8 275,5 97,7 * 

* 

у тому числі на економічно активних підприємствах % 659,8 275,5 97,7 * * 



 

Погоджено з управлінням праці департаменту соціальної політики облдержадміністрації           Гринів О. М.                                                
 

Середній розмір пенсійних виплат (на кінець звітного періоду) 
 

грн. 2148,38 2335,59 2416,59 2645,79 109,05 

Кількість осіб, застрахованих в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування  (на кінець звітного 
періоду) 

тис. 
осіб 

 
14423 

 
15244 

 
15544 

1515744 
15744 

 
101,3 

Темп зростання кількості застрахованих осіб (до початку року) 
 

% 104,6 106,5 107,8 101,3 94,0 

 

Погоджено з ГУ ПФУ в області ______ Семанишин В.С., Смеречанська О.М.   

Показники 
Один. 

виміру 
2018р. 

9 

місяців 

2019р. 

2019 р.,  

очік. 

викон. 

2020р., 

прогноз 

2020р. у 

% до 

2019р. 

ОСВІТА 
Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами % 84 93 93 95 102 

Погоджено з департаментом освіти, науки та молодіжної політики облдержадміністрації  Сачовська Л.В.  
ТУРИЗМ   

 

Туристичний збір 
 

тис. 
грн. 

2,1 5,0 8,7 12,0 137,9 

Обсяг сплачених  суб’єктами туристичної діяльності податків 
до  зведеного бюджету (турфірмами і закладами розміщення 
(КВЕД 155; N79) 

 
тис. 
грн. 

26,2 10,5 14,0 15,0 107,0 

Погоджено з управлінням міжн співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдерж_    Передерко В. П.   

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА   

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

11852,8  
* 

10904,6 9814,1 90,0 
 

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин в  
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, 
відсотків до попереднього року 

% 
 

114,2  
* 

92 90 * 

 

Погоджено з управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації ___________     Кульба П. М.  
                       



 

 

 


