
Проєкт рішення  

від 05.02.2021                                                                                                          № 2451 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до рішення  

Бурштинської міської ради 

від 26.10.2018 № 07/61-18 

«Про затвердження Стратегії Сталого 

Розвитку міста Бурштин до 2030 року» 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 №714-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-

Франківської області», відповідно до рішень Бурштинської міської ради від 27.11.2020 №16/1-

20 «Про початок реорганізації Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, 

Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, 

Юнашківської, Насташинської сільських рад у зв′язку з приєднанням до Бурштинської міської 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області» та від 30.12.2020 №01/5-20 

«Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна Дем′янівської, Бовшівської, 

Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, 

Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад які припиняються шляхом 

приєднання до Бурштинської міської ради Івано-Франківської області», з метою створення 

умов для сталого розвитку Бурштинської міської територіальної громади, врахувавши 

рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комісії з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада  

 

вирішила: 

1. Змінити назву рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про 

затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» та викласти її в  новій 

редакції «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку Бурштинської територіальної 

громади до 2030 року». 

2. Змінити слова «Стратегія Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року»  по тексту 

рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про затвердження Стратегії 

Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» та в назві і по тексту Стратегії на слова 

«Стратегія Сталого Розвитку Бурштинської територіальної громади до 2030 року». 

3. Затвердити склад Робочої групи з моніторингу Стратегії Сталого Розвитку 

Бурштинської територіальної громади до 2030 року» (додається). 

4. Координацію роботи щодо даного рішення доручити начальнику відділу економіки і 

промисловості виконавчого органу міської ради Марії Назар.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська.  

 

 

          Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор проекту: 

Нач. відділу економіки і промисловості:                                           М.Назар, 05.02.2021 

 

 

Перший заступник міського голови                                                   Р.Стасько, 05.02.2021 

 

Нач. юридичного відділу                                                                     М.Михайлишин, 05.02.2021 

 

Нач. загального відділу                                                                        М.Яцик, 05.02.2021 

 

Секретар ради                                                                                        Р.Іванюк, 05.02.2021 

 

 

 



                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                   рішенням міської ради 

                                                                                                                     від __________  № ____ 

 

Склад Робочої групи з моніторингу Стратегії Сталого Розвитку Бурштинської 

територіальної громади до 2030 року 

1. Василь Андрієшин, голова Робочої групи, міський голова 

2. Ростислав Стасько, заступник голови Робочої групи, перший заступник міського голови 

3. Яна Штогрин, секретар Робочої групи, головний спеціаліст  з міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності  

4. Надія Кицела, керуючий справами виконкому 

5. Володимир Чуйко, заступник міського голови 

6. Іван Драгун, заступник міського голови  

7. Андрій Іваськів, депутат обласної ради, підприємець (за згодою) 

8. Олександра Шаган, керівник правління ГО «АМЕР Прикарпаття» (за згодою) 

9. Ростислав Витриховський, менеджер по взаємодії з місцевими органами влади ВП 

«Бурштинська ТЕС» (за згодою)  

10. Ольга Петровська, начальник фінансового відділу 

11. Марія Назар, начальник відділу економіки і промисловості  

12. Світлана Видай, начальник відділу ЦНАП 

13. Олена Кравчишин, начальник організаційного відділу 

14. Марія Козар, начальник відділу у справах молоді і спорту 

15. Володимир Копаниця, начальник земельно-екологічного відділу 

16. Володимир Лукаш, головний інженер КП «Житловик» 

17. Володимир Василик, директор КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»        

18. Оксана Савчин, головний лікар  КНП «Бурштинський міський центр первинної медико-

санітарної допомоги»   

19. Іванна Томин, начальник відділу освіти і науки Бурштинської міської ради 

20. Тетяна Зорій, начальник відділу культури і туризму Бурштинської міської ради 

21. Ірина Рибчук, керівник ГО «Творчий центр «Гроно»  

22. Олександр Іваськевич, голова ГО «Молода Просвіта м.Бурштин» 

23. Представники постійних депутатських комісій (за згодою): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

Про внесення змін до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 

«Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» 

    

  

 1. Суб’єктом подання проєкту рішення  Бурштинської міської ради  «Про внесення змін 

до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про затвердження Стратегії 

Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року» на чергове засідання міської ради є відділ 

економіки і промисловості  міської ради. 

 

2. Розробником проекту рішення та  відповідальною особою за супровід  даного проекту 

рішення є начальник відділу економіки і промисловості Назар Марія Степанівна. 

3.  Обгрунтування прийняття рішення.  

На виконання вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 714-р від 12.06.2020 «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Івано-

Франківської області»  Бурштинська міська рада є представницьким органом сформованої 

територіальної громади, до складу якої входять території: Бурштинської міської ради, 

Бовшівської, Дем’янівської, Задністрянської, Коростовичівської, Насташинської, Озерянської, 

Сарниківської (Рогатинський район),  Старомартинівської, Тенетниківської та Юнашківської 

(Рогатинський район).  

Відповідно до рішень Бурштинської міської ради від 27.11.2020 №16/1-20 «Про початок 

реорганізації Дем′янівської, Бовшівської, Задністрянської, Старомартинівської, 

Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, Сарниківської, Юнашківської, 

Насташинської сільських рад у зв′язку з приєднанням до Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області» та від 30.12.2020 №01/5-20 «Про 

затвердження передавальних актів щодо передачі майна Дем′янівської, Бовшівської, 

Задністрянської, Старомартинівської, Тенетниківської, Коростовичівської, Озерянської, 

Сарниківської, Юнашківської, Насташинської сільських рад які припиняються шляхом 

приєднання до Бурштинської міської ради Івано-Франківської області» Бурштинська міська 

рада є правонаступником всіх прав та обов’язків наведених сільських рад, обраних 

розформованими територіальними громадами та бере на себе зобов'язання щодо створення 

умов для забезпечення комфортних умов для проживання, роботи, зайнятості, відпочинку та 

всебічного розвитку. 

4. Прийняття даного рішення сприятиме  зміцненню позитивних тенденцій 

економічного, соціального та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади, вирішення нагальних проблем в економічній та соціальній сферах.  

 

5.  Реалізація даного проєкту рішення не потребує витрат місцевого бюджету, однак сама 

реалізація Стратегії передбачає великий обсяг фінансових ресурсів для розвитку територій 

Бурштинської територіальної громади. 

  

 Начальник відділу економіки і промисловості                                                          Марія Назар 


