Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 11 грудня 2020 року
м.Бурштин

№ 29/2-20

Про затвердження Програми
залучення інвестицій в економіку
Бурштинської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки
З метою залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної
громади, відповідно до Законів України «Про інвестиційну діяльність», «Про режим
іноземного інвестування», керуючись ст.25, пунктом 22 частиною 1 статті 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада
вирішила:
1. Затвердити Програму залучення інвестицій в економіку
Бурштинської
територіальної громади на 2021-2025 роки (далі - Програма, додається).
2. Рішення міської ради від 20.12.17 №10/42-17 «Про затвердження Програми
залучення інвестицій в економіку м. Бурштина на 2018-2020 рр.» визнати таким, що
втратило чинність.
3. Виконавчому комітету міської ради забезпечити виконання Програми.
4. Фінансовому відділу Бурштинської міської ради (Ользі Петровській) при
формуванні проєкту бюджету міської територіальної громади на 2021-2025 роки щорічно
передбачати кошти для реалізації
Програми залучення інвестицій в економіку
Бурштинської територіальної громади на 2021-2025 роки.
5. Координацію виконання Програми забезпечити головному спеціалісту з
міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради Яні
Штогрин.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально – економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника
міського голови Ростислава Стаська.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 11.12.2020 № 29/2-20

ПРОГРАМА
Залучення інвестицій в економіку
Бурштинської міської територіальної громади
на 2021-2025 роки

Зміст програми
1. Загальні положення
2. Паспорт програми
3. Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності територіальної громади
4. Переваги та перешкоди для залучення інвестицій в економіку територіальної громади
5. Мета та пріоритети інвестиційної політики Бурштинської міської територіальної
громади
6. Очікувані результати
7. Завдання та заходи з реалізації визначених програмою цілей
8. Зв'язок між програмою та Стратегією сталого розвитку до 2030 року
9. Фінансове забезпечення виконання заходів програми
10. Контроль за виконанням програми
Загальні положення
Програмою залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної
громади на 2021 - 2025 роки (далі – Програма) визначаються основні пріоритети
інвестиційної політики міської територіальної громади на середньострокову перспективу
розвитку.
Програма залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної
громади на 2021 - 2025 роки розроблена з урахуванням основних засад Законів України
“Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про інвестиційну діяльність”, “Про режим
іноземного інвестування”, рішення обласної ради від від 21.02.2020р. № 1381-34/2020 «Про
затвердження Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки та Плану
заходів з її реалізації на 2021-2023 роки», постанови Кабінету Міністрів України від
05.08.2020р. № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки» та рішення Бурштинської міської ради від 26.10.18р. №07/61-18 « Про
затвердження Стратегії сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року».
Основні завдання Програми – зростання обсягів інвестування, ефективне використання
наявного потенціалу та підвищення рівня привабливості Бурштинської міської
територіальної громади, відновлення інвестиційного попиту, збільшення обсягів вітчизняних
та іноземних капітальних вкладень у територіальну громаду. Розроблена Програма
проводить аналіз стану та основних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, визначає
основні бар’єри залучення інвестицій в економіку територіальної громади, окреслює цілі і
завдання, стратегічні напрями та пріоритети інвестиційного розвитку територіальної
громади. Основою Програми є комплекс заходів, виконання яких має забезпечити
надходження інвестицій в економіку територіальної громади.
Інвестиційний процес, що включає формування привабливого інвестиційного клімату та
іміджу територіальної громади, створення необхідних умов для залучення стратегічних
інвесторів є головним рушійним механізмом зростання показників соціально-економічного
розвитку територіальної громади, а тому одним з пріоритетних стратегічних напрямків
діяльності органів місцевого самоврядування має бути залучення інвестицій.

2. Паспорт програми
Назва
Програми
Підстави
для розробки
Програми

Замовник Програми
Розробник Програми
Виконавці
Мета
Програми
Завдання
Програми

Термін реалізації
Програми
Основні джерела
фінансування заходів
Програми
Орієнтовний обсяг
коштів для реалізації
Програми

Залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної громади
на 2021-2025 роки
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про інвестиційну діяльність»;
- Закон України «Про режим іноземного інвестування»;
- Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
- Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2027 року;
- Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної
стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»
- Рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження Стратегії сталого
розвитку міста Бурштин до 2030 року».
Бурштинська міська рада
Головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності
- Структурні підрозділи Бурштинської міської ради
- Залучені організації та установи
Впровадження ефективної місцевої політики у сфері інвестиційної діяльності
шляхом формування сприятливого і стабільного інвестиційного клімату для
забезпечення надходжень інвестицій в економіку Бурштинської міської
територіальної громади та прискореного економічного зростання.
- Створення сприятливих умов для діяльності інвесторів.
- Покращення інвестиційного клімату територіальної громади, розкриття
привабливих для потенційних інвесторів переваг територіальної
громади і представлення його як надійного та ефективного партнера.
- Формування привабливого інвестиційного іміджу
- Активізація роботи щодо залучення додаткових фінансових ресурсів для
забезпечення участі територіальної громади у грантах та проектах.
Залучення до територіальної громади стратегічних інвесторів.
- Забезпечення активної співпраці з діючими та потенційними
учасниками інвестиційного процесу.
- Сприяння впровадженню нових інвестиційних проектів на етапі
планування розвитку територіальної громади (через схеми планування
території, генеральний план міста, плани зонування території, паспорти
земельних ділянок тощо).
- Підготовка нових інвестиційних продуктів, поширення інформації про
них серед потенційних інвесторів, забезпечення промоції інвестиційних
проектів та пропозицій територіальної громади .
2021-2025 роки
-

Міський бюджет,обласний бюджет, державний бюджет
Міжнародна технічна допомога, кошти донорських організацій
Інші джерела, незаборонені законодавством України

2021 р. – 35 462 тис. грн.
2022 р. - розмір суми визначається рішеннями про бюджет
2023 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет
2024 р. – розмір суми визначається рішеннями про бюджет
2025 р. - розмір суми визначається рішеннями про бюджет

3. Аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності територіальної громади
Серед найважливіших завдань, які стоять сьогодні перед Бурштинською міською
територіальною громадою, є залучення інвесторів, активізація інвестиційної діяльності,
залучення
інвестицій в економічний та соціальний розвиток, підвищення
конкурентоспроможності, забезпечення сталого розвитку територіальної громади.
Важливу роль у забезпеченні стабільного розвитку територіальної громади відіграє
позитивна динаміка росту капітальних інвестицій, які є витратами на придбання або

створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Інвестиції мають велике
значення не тільки для майбутнього стану підприємств, але й для економіки в цілому.
Залучення інвестицій в економіку є показником стабільності й успішності соціальноекономічного розвитку певної територіальної громади. На сьогодні рівень інвестиційної
діяльності у Бурштині перебуває у безпосередній залежності від стану економіки в державі,
функціонування фінансово-кредитної системи, прибуткової діяльності підприємств.
Розглядаючи питання інвестиційного процесу в нашому місті, його тенденції, шляхи
активізації, стратегічні напрями, слід зазначити, що для його вдосконалення необхідна
обґрунтована інвестиційна політика, створення сприятливого інвестиційного клімату.
Упродовж останніх років значна увага приділялась активізації інвестиційної діяльності,
сприянню розвитку ділових контактів між виконавчими органами міської ради та
представниками бізнесу.
Як показує аналіз, інвестиційна діяльність відбувалася за рахунок різних джерел
фінансування і була направлена на капітальний ремонт, реконструкцію об’єктів соціальної
сфери, ремонт доріг, облаштування прибудинкових територій. Основні показники
економічної ситуації в місті за перше півріччя 2020 року.
Фактичн
о
за
січень–
червень
2020р.
Чисельність наявного населення
(за оцінкою)1, осіб
Кількість живонароджених2, осіб
Кількість померлих2, осіб
Кількість прибулих2, осіб
Кількість вибулих2, осіб

Темпи зростання (зниження)
,%
червень 2020р.
січень–
до
червень
2020р.
до
травня
червня
січня–
2020р.
2019р.
червня
2019р.

15297
36
58
48
57

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

99,6
70,6
80,6
75,0
72,2

1544,6

98,1

100,8

х

1544,6
–

98,1
–

100,8
–

х
х

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–

х
х
х
х
х

х
х
х
х
х

–
–
–
–
–

Обсяг реалізованої
промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу, тис.гр
н
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Заборгованість із виплати заробітної плати3,4, тис.грн
у тому числі
економічно активних підприємств
підприємств-банкрутів5
Виробництво продукції тваринництва у підприємствах6
м'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин у живій масі), ц
молоко, ц
яйця, тис.шт.
Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах3,6, голів
велика рогата худоба
у тому числі корови
свині
вівці та кози
птиця свійська, тис. голів

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн
Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом7, тис.т
Вантажообіг автомобільного транспорту7, млн.ткм
Кількість перевезених пасажирів автомобільним транспортом ,
тис.
Пасажирообіг автомобільного транспорту7, млн.пас.км
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Обсяг експорту товарів2, тис.дол. США
Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США
Сальдо2 (+, –)
Індекс споживчих цін по Україні8, %
Індекс споживчих цін по області, %
1 Станом

на 1 червня.
Дані за січень–травень.
3 Станом на 1 липня.
4 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю
найманих працівників.
5 Суб’єкти господарювання щодо яких реалізуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
6 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або
від 5000 голів птиці свійської всіх видів.
7 З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
8 Без
урахування
тимчасово
окупованої
території
Автономної
Республіки Крим,
м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
9 Червень у % до грудня попереднього року.
2

4. Переваги та перешкоди для залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської
територіальної громади
Переваги інвестування в Бурштин – енергетична столиця західної України Бурштинська
ТЕС – найбільша в Західній Україні теплова електростанція потужністю 2 400 МВт, яка є
об’єднаною з енергетичною системою європейських країн (UCTE); Електрика вироблена на
Бурштинській ТЕС експортується в Угорщину, Румунію та Словаччину; Місто енергетиків
(досвідчені інженери-енергетики та 200 випускників енергетичного коледжу щороку);
Будучи енергетичним центром Західної України, місто Бурштин є найперше привабливим
для подальшого розвитку енергетичного напряму, створення інноваційних підприємств, які
би займалися виготовленням капіталомісткої продукції з високою доданою вартістю.
УСПІШНИЙ ДОСВІД ПАРТНЕРСТВА З ВЕЛИКИМ ІНВЕСТОРОМ Успішний досвід
партнерства міста з великим інвестором – ПАТ «ДТЕК Західенерго» (Бурштинська ТЕС); У
співпраці з компанією ДТЕК було реалізовано понад 200 проєктів в різних галузях (освіта,
медицина, культура, дозвілля, інфраструктура, тощо)
ВІДКРИТІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ ДО СПІВПРАЦІ З ІНВЕСТОРАМИ
Зорієнтованість міської влади на економічний розвиток міста та навколишніх територій;
Комплексний підхід до роботи з інвесторами: від сприяння у виділенні земельних ділянок та
дозволів до завершення інвестиційного процесу;
ГОТОВІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ Готові до реалізації
інвестиційні проекти, як на базі діючих підприємств, так і «Greenfield»; Місто має
затверджену концепцію індустріального парку на території 32 гектарів, яка створить
привабливі умови для залучення інвесторів.
ЗРУЧНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ Бурштинська міська територіальна
громада знаходиться на автомобільній дорозі міжнародного значення Н09, яка з’єднує Львів

та Закарпаття (відстань від Бурштина до Івано-Франківська – 43 км, до Львова – 100 км, до
Тернополя – 103 км, до Буковелю – 142 км);
ВЕЛИКА КІЛЬКІСТЬ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ Населення 25 тис. чол. (в
тому числі 8 тис. працездатного населення у Бурштині та 13 тис. осіб в радіусі 10 км навколо
міста) Рівень заробітних плат в Бурштині, нижчий ніж в обласних центрах;
РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПАРКУ;
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СЕКТОР (альтернативна енергетика та енергоощадні технології);
ВИРОБНИЦТВО ОПАЛЮВАЛЬНИХ КОТЛІВ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ;
ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОНІКИ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ;
БУДІВЕЛЬНА ГАЛУЗЬ (виробництво будівельних матеріалів); РОЗВИТОК
ТЕПЛИЧНИХ ГОСПОДАРСТВ ТА ОВОЧЕСХОВИЩ;
ГЛИБОКА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ (наприклад,
переробка до глюкози, клейковини, крохмалю);
РОЗВИТОК РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА;
РЕФОРМУВАННЯ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА.
ПРИВАБЛИВІ ГАЛУЗІ ДЛЯ ІНВЕСТУВАННЯ
Перешкодами для залучення іноземних інвестицій в економіку є:
1. Недосконалість правового поля. Цей чинник, зазвичай, називають першим, оскільки
перешкоди адміністративно-правового характеру - це ті, з якими передовсім зіштовхується
інвестор. Йдеться про нестабільність, суперечливість, заплутаність регуляторного поля,
численні підзаконні акти, бюрократизм і корупцію, криміналізацію економіки,
неврегульованість системи захисту прав власності, слабкість судової системи.
2. Політична нестабільність. Часта зміна урядів, обіцянки різко змінити політичний курс та
умови провадження бізнесу - аж до націоналізації майна інвесторів, які виголошують різні
політичні сили, політичні скандали, і, особливо, в передвиборчий період, посилюють
настороженість іноземних інвесторів.
3. Непередбачуваність і непрозорість державної політики. Цей чинник суттєво ускладнює
довгострокове планування діяльності компанії. Інвестори скаржаться, зокрема, на раптовість
ухвалення деяких рішень, затвердження актів, які набувають чинності або негайно, або й
мають зворотну дію. А інформація про перспективи динаміки економічної політики держави
подається дуже обмежено.
4. Неврегульованість законодавчого забезпечення процесу інвестування. Йдеться про
часті зміни умов залучення іноземних інвестицій.
5. Надмірна фіскальна активність держави. Потужним важелем стримування іноземних
інвестицій в Україну є вкрай нерівномірний розподіл податкового тиску, який є надмірним
до суб'єктів, що працюють легально.
6. Вузькість і неструктурованість внутрішнього ринку. Низький рівень доходів
підприємств і населення обмежує внутрішній попит та, що не менш важливо, унеможливлює
кваліфіковану поведінку покупців, які змушені здебільшого обирати найдешевшу
продукцію.
7. Обтяжлива митна політика. Інвестори звертають увагу на перешкоди для ввезення
потрібних устаткування, сировини та комплектуючих, і вивезення продукції. Послаблення
митних бар'єрів для підприємств з інвестиціями потребує серйозного державного
регулювання.
8. Недосконалість галузей інфраструктури. Незважаючи на порівняно високий рівень
розвитку, мережа автомобільних доріг і залізниць, системи енерго- та водопостачання,
зв'язку тощо потребують в Україні суттєвого вдосконалення.
9. Низька якість життя. Йдеться про можливості надати житло, побутові, транспортні
послуги, гарантувати особисту безпеку іноземців на території України.

SWOT аналіз залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної громади
Сильні сторони

Внутрішнє середовище

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Слабкі сторони

Вигідне
географічно-транспортне
розташування.
Наявність територій типу Greenfield.
Затверджена концепція індустріального
парку.
Наявність навчальних закладів різних
рівнів акредитації.
Активна громадськість.
Наявність генерального плану міста.
Активність
підприємницького
середовища.
Відкритість влади до співпраці.
Недоліки

1.

Зовнішнє середовище

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

1.

2.
3.
4.
5.

Дефіцит
міського
бюджету
стримує
виконання програми та не дає в повній мірі
реалізовувати соціальні проекти, яких
потребує місто.
Обмеженість
внутрішніх
інвестиційних
ресурсів.
Застаріла технічна інфраструктура міста.
Туристичні об’єкти не перетворені на
туристичний продукт.
Незадовільний стан доріг та автошляхів
загального користування, який потребує
суттєвого покращення.
Загрози

Відсутність державних гарантій для
інвесторів.
Військові дії в Україні.
Недосконала
фінансово-кредитна
політика, висока вартість кредитних
ресурсів
Відсутність
визначеності
при
застосуванні положень податкового та
митного законодавства
Висока вартість позичкового капіталу
Недостатня інформованість інвесторів
про можливість вигідного вкладання
коштів.
Обмеження внутрішніх інвестиційних
ресурсів
Недостатній
розвиток
механізмів
страхування
фінансових
ризиків
потенційних інвесторів
Недосконала
система
кредитування
суб’єктів господарювання

1. Нестабільність політичної ситуації
2. Мінливість законодавства
3. Збільшення податкового навантаження на
суб’єкти господарської діяльності
4. Погіршення інвестиційної привабливості
країни
5. Погіршення економічного становища держави
6.
Невідповідність
вітчизняної
продукції
світовим стандартам
7. Негативні наслідки пандемії COVID-19

5. Мета та пріоритети інвестиційної політики м. Бурштина.
Метою даної Програми є покращення інвестиційного клімату Бурштинської міської
територіальної громади, створення сприятливих умов для ведення бізнесу та прискорення
економічного розвитку територіальної громади.
Створення сприятливого інвестиційного клімату
Бурштинської міської територіальної громади
Пріоритети
інвестиційної політики
м.Бурштина

Підвищення рівня проінформованості
потенційних інвесторів про інвестиційну
політику та потенціал Бурштинської міської
територіальної громади
Залучення проектів міжнародної технічної
допомоги, фінансових ресурсів ДФРР, програм,
грантів та інших фінансових можливостей для
реалізації проектів місцевого розвитку

6. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить створення сприятливого інвестиційного клімату в
територіальній громаді , сприятиме використанню її переваг, поліпшить привабливість
територіальної програми для інвесторів, забезпечить впізнаваність територіальної громади і
її інвестиційних проектів серед інших громад України та за кордоном. Зростання
надходжень інвестицій дозволить більш ефективно та оперативно вирішувати існуючі
проблеми соціально-економічного розвитку громади.
Внаслідок реалізації заходів Програми, спрямованих на залучення фінансової
допомоги вітчизняних та міжнародних фондів та проектів як допоміжного інструменту
економічного та соціального розвитку громади, будуть вирішені проблемні питання міста у
соціальній сфері, у сфері житлово-комунального господарства, створення нових робочих
місць та підвищення рівня зайнятості, покращення рівня презентаційної діяльності щодо
інвестиційного потенціалу міста, формування системи підтримки інвесторів та супроводу
найбільш важливих інвестиційних проектів на всіх стадіях їх реалізації, створення нових
продуктів туристичної інфраструктури та
забезпечення розвитку інвестиційної
інфраструктури.
7. Завдання та заходи з реалізації визначених програмою цілей

№
п/п

Опис заходу

1.

Розробка інвестиційного
паспорту Бурштинської
міської територіальної
громади, друк

2.

Розширення
промоційної
та
презентаційної
діяльності
для
поширення інформації
серед
потенційних
інвесторів, через місцеві
ЗМІ та
належне
функціонування
спеціалізованих
інвестиційних сайтів
Налагодження
нових
зв’язків з інвесторами,
шляхом
проведення
заходів:
виставок,
форумів,
бізнесзустрічей,
ділових
візитів, зустрічей, нарад,
конференцій,
презентацій,
круглих
столів, переговорів
Проводити та приймати
участь в заходах з
енергоефективності та
енергозбереження.
Забезпечення
стажування
фахівців
органів
місцевого

3.

4.

5.

Виконавець

Термін
виконання,
роки

Результати

Покращення інвестиційного іміджу міста
Структурні
2021-2022
Виготовлення та
підрозділи МР
роки
тиражування
інвестиційного
паспорту
Бурштинської
МТГ
Структурні
2021-2022
Підвищення
підрозділи МР
роки
поінформованості
потенційних
інвесторів про
інвестиційні
пропозиції міста
через ЗМІ та
мережу Інтернет.

Джерела та
обсяг
фінансування
тис. грн.

Прогнозований обсяг
фінансування заходів
програми,
тис грн.
Заплановано
Затверджено
у поточному відповідними
році
бюджетами

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Налагодження
нових
зв’язків з
інвесторами.
Покращення
іміджу міста.

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Покращення
іміджу міста.

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Підвищення рівня
кваліфікації
працівників, які

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

6.

самоврядування
та
інших
осіб,
які
відповідальні за роботу
з питань залучення
інвестицій
(оплата
відрядних,
транспортних
витрат,фінансування
участі
у
платних
тренінгах, семінарах)
Виготовлення
і
підтримка
інформаційних
ресурсів/матеріалів,
зокрема,
буклетів,
компакт-дисків, флаєрів,
постерів, інформаційних
програм,
плакатів,
банерів,
стендів,
інвестиційних
карт,
інших презентаційних
матеріалів
про
інвестиційний клімат та
економічний потенціал
міста.
Переклад
на
англійську мову

займаються
інвестиційною
діяльністю.

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Підвищення рівня
поінформованості
потенційних
інвесторів.

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Підготовка інвестиційні пропозицій міста
7.

8.

Постійне
оновлення
реєстру інвестиційних
проектів та пропозицій,
вільних
об’єктів
нерухомості (земельні
ділянки,
виробничі
площі) поширення їх
серед
потенційних
інвесторів українських
та англійською мовами
Розвиток
інженерної
інфраструктури
для
індустріального парку

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Підвищення
рівня
поінформованості
потенційних
інвесторів про
перспективи
інвестиційної
діяльності в місті.

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Зростання
інвестиційної
привабливості
індустріального
парку.
Підвищення рівня
поінформованості
потенційних
інвесторів
про перспективи
інвестиційної
діяльності в місті.

9.

Підготовка презентацій ВЕП, ГСМСІД,
2021-2022
В межах
для
потенційних структурні
роки
Місцевий
бюджетних
інвесторів, в т.ч. щодо підрозділи МР
бюджет
призначень
окремих інвестиційних
проектів та
об’єктів
нерухомості
українською
та
англійською мовами
Формування сприятливих умов для для діяльності інвесторів та реалізації інвестиційних проектів

10.

Структурним
підрозділам
міської
ради у рамках чинного
законодавства сприяти
інвесторам в отриманні
необхідних дозволів та
рішень
Сприяння інвестору в
інженерному
та
логістичному
облаштуванні ділянок
(площадок) з метою
створення
належних
умов для реалізації
інвестиційних проектів

11.

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

ВЕП, СМА,
КПЖ,
структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Поліпшення
інженерної
інфраструктури та
умов для
реалізації проектів

В межах
бюджетних
призначень

Місцевий
бюджет

-

-

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

12.

Сприяння інвесторам у
пошуку
та
перепідготовці кадрів

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

13.

Організація
прийомів
офіційних
делегацій,
представників
міжнародних
організацій , фінансових
інституцій
для
вирішення
можливих
питань співробітництва
Пошук
нових
та
налагодження
вже
існуючими
партнерських відносин з
іноземними партнерами,
представниками
закордонних держав.

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Покращення
та налагодження
контактів з
іноземними
партнерами

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Покращення
та налагодження
контактів з
іноземними
партнерами

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

14.

Забезпечення
Місцевий
підприємств
бюджет
кваліфікованими
кадрами
Забезпечення розвитку міжнародної співпраці та зовнішньоекономічної діяльності

-

Сприяння реалізації пріоритетних інвестиційних проектів в місті
15.

16.

17.

18.

19.

З метою залучення
коштів на розвиток
інфраструктурних
проектів за рахунок
коштів
Державного
фонду регіонального
розвитку підготовка
необхідної інформації
для
проектів
та
розміщення їх на онлайн платформі ДФРР.
Підготовка
інвестиційних
проектів
щодо
впровадження
енергоефективних та
енергозберігаючих
технологій
(енергоаудит,
сертифікати та ін..)
Пошук
вільних
земельних
ділянок
державної
та
комунальної власності
для
реалізації
інвестиційних
проектів . Підготовка
документів на окремі
земельні ділянки, які
пропонуються
для
продажу (надання в
оренду) потенційним
інвесторам
Оновлення
документації проекту
«Індустріальний
парк», виготовлення
супровідних
документів
Підготовка
технікоекономічних
обґрунтувань
для
реалізації
запланованих
інвестиційних
проектів

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Виконання
інвестиційних
проектів
за рахунок
коштів
державного фонду
регіонального
розвитку

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Впровадження
енергоефективних
та
енергозберігаючих
технологій

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Виготовлення
та наявність
готових пакетів
документів
на земельні
ділянки реалізації
пріоритетних
проектів

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Зростання
інвестиційної
привабливості
індустріального
парку

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Підготовлені
техніко-економічні
обґрунтування
проектів

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

20.

Виготовлення
проектно
кошторисної
документації
інвестиційних
проектів

–

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

для
Залучення фінансової допомоги
Структурні
2021 -2022
підрозділи МР
роки

Виготовлена
проектнокошторисна
документація

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Участь у
грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів
Участь у
Грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

20.

Підготовка проектів
для
отримання
міжнародної технічної
підтримки (залучення
експертів)

21.

Забезпечення
спів
фінансування дольової
участі міської ради у
реалізації
проектів
міжнародної технічної
допомоги
у
пріоритетних
напрямках розвитку
міста
Проведення семінарів,
тренінгів
для
громадських
організацій та інших
зацікавлених осіб з
питань
залучення
міжнародної технічної
допомоги.
Постійне оновлення
інформації про гранти
на офіційному сайті
міської ради.

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Участь у
грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів

Місцевий
бюджет

-

-

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Місцевий
бюджет

-

-

Надання консультацій
заявникам
(комунальним
та
комерційним
підприємствам) щодо
підготовки
та
реалізації
проектів
міжнародної технічної
допомоги.
Залучення експертів
різних галузей для
виконання
заходів
програми

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Участь у
грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів
Участь у
Грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів

Місцевий
бюджет

-

-

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

Співпраця
з
громадськими
організаціями у
написанні
грантів,
зацікавленими
у
покращенні
позитивного
іміджу
міста

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Участь у
грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів
Участь у
Грантових
конкурсах,
програмах,
залучення
інвестиційних
коштів

-

-

-

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

В межах
бюджетних
призначень

22.

23.

24.

25.

26.

Стратегія Бурштинської ТГ
27.

Внесення змін до
Стратегії
Сталого
розвитку м.Бурштин

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

28.

Співфінансування
заходів з реалізації
Стратегії
Сталого
розвитку м.Бурштин

Структурні
підрозділи МР

2021-2022
роки

Місцевий
бюджет

В межах
бюджетних
призначень

Всього :

В межах
бюджетних
призначень
В межах
бюджетних
призначень

8. Зв'язок між програмою та Стратегією сталого розвитку до 2030 року
Програма залучення інвестицій в економіку Бурштинської міської територіальної
громади на 2021-2025 роки підготовлена на основі стратегічних пріоритетів та цілей
Стратегії сталого розвитку до 2030 року та з урахуванням положень Державної стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки , Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
2021-2027 роки, чинного законодавства України, а також міжнародного та вітчизняного
досвіду підготовки програмнопланувальних документів у сфері інвестиційної діяльності.
Програма є одним з інструментів виконання Стратегії сталого розвитку до 2030 року. Вона
ґрунтується на інвестиційних пріоритетах, визначених у Стратегії та відповідає плану
заходів з її реалізації.
9. Фінансове забезпечення виконання заходів програми
Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів міського, обласного та державного
бюджетів, коштів підприємств, приватних осіб, інвестиційних фондів міжнародної технічної
допомоги та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
Фінансове забезпечення виконання заходів Програми здійснюється в межах видатків,
передбачених у міському бюджеті на підтримку розвитку інвестиційної діяльності на
відповідний рік.
Підприємства та організації виконуватимуть Програму за рахунок власних коштів,
коштів вітчизняних та іноземних інвесторів і населення та інших фінансових установ.
10. Контроль за виконанням програми
Координація і контроль за виконанням Програми здійснює міський голова, перший
заступники міського голови, головний спеціаліст з міжнародної співпраці та інвестиційної
діяльності , постійна депутатська комісія з з питань фінансів, бюджету, планування
соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
При необхідності, до виконання Програми можуть долучатися керівники інших
структурних підрозділів міської ради та суб’єкти господарювання Бурштинської міської
територіальної громади..
Програма є середньостроковою та реалізовуватиметься упродовж 2021– 2025 років. У
разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.

Секретар ради

Роман Іванюк

