Додаток
до рішення виконкому
від _________ № ____

Інформація
про виконання Програми соціально-економічного розвитку м.Бурштина та
с.Вигівка на 2020 рік», затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від
27.11.2019 №18/84-19»
Структурними підрозділами виконавчого органу міської ради, комунальними
підприємствами та організаціями міста, суб’єктами підприємницької діяльності проведено
значну роботу в напрямку реалізації завдань та заходів Програми соціально-економічного
розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2020 рік», затвердженої рішенням міської ради від
27.11.2019 №18/84-19» (зі змінами), а також заходів щодо наповнення бюджету міста,
ефективного та раціонального використання бюджетних коштів і посилення фінансовобюджетної дисципліни на 2020 рік, затверджених розпорядженням міського голови від
04.02.2020 №40 «Про заходи щодо наповнення бюджету міста Бурштин, ефективного та
раціонального використання
бюджетних
коштів
і посилення
фінансовобюджетної дисципліни на 2020 рік».
Основним інструментом реалізації завдань Програми було виконання заходів
міських цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводилась
виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і
нормативно-правових актів. Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві
цільові програми, здійснювалось з урахуванням реальних можливостей місцевого бюджету, а
також виділених фінансових ресурсів з державного та обласного бюджету, субвенцій з
сільських рад.
Пріоритетними напрямами у роботі міської ради залишалося подальше впровадження
реформи децентралізації, реформування медичної та освітньої галузей, забезпечення прав
дітей та підтримки сім’ї, соціального захисту малозахищених верств населення.
Активізовано роботу з вирішення низки економічних і соціальних питань, у тому числі
спричинених пандемією коронавірусу.
2020 рік став, напевно, одним із найскладніших для кожного з нас із зрозумілих
причин - початок боротьби проти COVID-19 (у Китаї поширюється невідома хвороба). Через
спалах коронавірусу у світі Кабінетом Міністрів України прийняті карантинні заходи в
Україні з 12 березня 2020 року, посилювались і тривали до кінця 2020 року.
Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози
розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, але і по іншому підійти
до формування власних пріоритетів на довгостроковий період. З позиції сьогодення важко
оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати та спланувати короткострокову
перспективу.
Розпорядженням міського голови від 08.04.2020 №190 «Про визначення порядку
проведення дистанційних засідань колегіальних органів Бурштинської міської ради ІваноФранківської області» визначено особливості проведення засідань колегіальних органів
Бурштинської міської ради в умовах запровадження надзвичайної ситуації або
надзвичайного стану. Пленарні засідання міської ради, засідання виконавчого комітету,
постійних депутатських комісій проводились в режимі відео конференцій (дистанційне
засідання).
Заборонено масові заходи, закриті дитячі садочки й інші заклади освіти, всі швидко
перебудувалися на онлайн-формати: навчання, конференції, зовнішні заходи. З 6 квітня 2020
року набула чинності заборона Кабінету Міністрів на перебування у громадських місцях без
маски чи респіратора, на прогулянки у парках і скверах, людей старше ніж 60 років уряд
зобов’язав до самоізоляції на час карантину.

Місто Бурштин розвивається динамічно, про що свідчать основні показники соціальноекономічного розвитку міста. Ситуація в реальному секторі економіки міста впродовж 2020
року характеризувалася наявністю як позитивних, так і негативних тенденцій.
1. 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 грудня 2020 року за
попередніми даними, проживало 152227 осіб, що складає 99,3% до періоду попереднього
року.
Упродовж січня-листопада 2020 року у міськраді зареєстровано 93 живонароджених
та 159 осіб померлих. Природній приріст (скорочення) склав - -66 осіб. За даними
статистичного бюлетеня за період січня-листопада 2020р. кількість випадків прибуття склало
138 особи (76,6% до періоду 2019 року), вибулих – 173 особи (76,2 % до періоду 2019 року),
що складає міграційний приріст - -35 особи. Загальний приріст (скорочення) чисельності
населення у січні-листопаді 2020 року - -101 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 2021-2023 рр. Бурштинської
міської територіальної громади прогнозується по фактичному стану 2020 року на рівні
24470 осіб з розрахунку населення по кількості рад, що об'єдналися відповідно до
розпорядження КМУ «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій
територіальних громад Івано-Франківської області» №714-р від 12.06.2020 року.
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій станом на
01.10.2020 року кількість юридичних осіб по м.Бурштин становила 296 (на 01.07.2020 року –
291 (показник на 01.07.2019 - 277). Середньооблікова кількість штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у
червні 2020р. становила 3666 осіб, що складає 97,0 відсотка до періоду минулого року
(показник червня 2019 року – 3829 осіб).
В умовах прийнятого рішення щодо підвищення з 01.01.2020 рівня мінімальної
заробітної плати до 4723 гривень або на 11,4 відсотка порівняно із встановленою станом на
01.01.2019 (4173 грн.), номінальна середньомісячна заробітна плата штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у
січні-червні 2020 року по місту Бурштин збільшилась на 12,8 відсотка до 12563,0 гривень
відповідно до періоду січня-червня 2019 року.
Найвищий рівень оплати праці спостерігався на підприємстві з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітки працівників
перевищували середній показник по області на 132,6%. Тобто, як і у 2019 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 друге півріччя поточного року прослідковується заборгованість комунального
підприємства «Житловик». Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому
по даному підприємству станом на 01.01.2021 року склала у сумі 3545,8 тис.грн. (211,3%
темп росту до періоду 2019 року). Підприємство проводить економічну активну діяльність,
послуги надаються та виконуються, однак є обмеженість обігових коштів на покращення
технічного стану виробничих потужностей з причини зростання вартості енергоносіїв та
матеріально-технічних ресурсів, що використовується у господарській діяльності. Зазначена

заборгованість обумовлена сукупністю негативних технологічних та фінансово-економічних
обставин.
Пандемія гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, стала тим фактором, який змусив весь світ переглянути не лише свої прогнози
розвитку, свою короткострокову економічну та соціальну політику, але і по іншому підійти
до формування власних пріоритетів на довгостроковий період. З позиції сьогодення важко
оцінити майбутні зміни і ще складніше спрогнозувати та спланувати короткострокову
перспективу.
За даними Держстату у першому кварталі 2020 року було зафіксовано зниження
темпів реального ВВП (-1,3 % р/р), у другому кварталі 2020 року продовжив скорочення, як
порівняно з І кварталом 2020 року (на -9,9 %) так і до ІІ кварталу 2019 року (на -11,4 % р/р).
Найглибше падіння економіки припало саме на ІІ квартал, і економічна активність почала
відновлюватись по мірі пом’якшення карантинних заходів. Крім того, падіння ВВП України
у ІІ кварталі 2020 року хоча і було доволі глибоким, але цілком співставне з аналогічними
показниками економічної активності в інших країнах світу.
Прийняті карантинні заходи в Україні посилюються і триватимуть до кінця 2020
року, що має більш негативний вплив на економіку країни, в результаті чого відновлення
буде дуже повільним. У 2020 році прискоряться інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у
розрахунку грудень до грудня попереднього року) у 2019 році (внаслідок девальваційних
процесів (середньорічний обмінний курс становитиме 28,85 грн/дол США). Всі елементи
попиту матимуть від’ємну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке
становитиме 14,8%.
Для підтримки попиту населення та пом’якшення негативних наслідків
запроваджених карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в умовах скорочення
доходів спричинить суттєве зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Найбільше
стримувати економічну динаміку будуть роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія
та машинобудування. Ситуація на ринку праці лишатиметься складною до кінця 2020 року.
Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими
структурними змінами. Мігранти повільно повертатимуться до міст роботи за межами
України, як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі.
Рівень безробіття по року буде значним за причини значного падіння економіки та суттєвими
структурними змінами.
2.
Податково-бюджетна політика
Загальні надходження 2020 року загального та спеціального фонду бюджету міста
склали 120503,3 тис.грн., з них міжбюджетні трансферти 34979,9 тис.грн. (субвенція з
державного бюджету – 28088,6 тис.грн., субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3332,3 тис.грн., інша
субвенція з місцевого бюджету 1538,9 тис.грн., субвенція на здійснення природоохоронних
заходів 2020,1 тис.грн.
За 2020 рік міський бюджет в цілому по надходженнях загального та спеціального
фонду виконано до річного плану на 97% відсотка (при плані на piк із врахуванням змін в
сумі 85733,7 тис.грн. фактично надійшло 83691,4 тис.грн. (89806,6 тис.грн. у минулому році
93,2% до періоду 2019 року).
Видатки місцевого бюджету у звітному періоді фінансувалися у межах надходження
доходів. У першу чергу проводилося фінансування видатків на захищені та першочергові
статті, в тому числі: на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахувань на
заробітну плату, оплату за енергоносії, продукти харчування, медикаменти та
перев’язувальні матеріали, трансферти населенню та місцевим бюджетам.
За 2020 рік в повному обсязі забезпечено кошторисними призначеннями на виплату
заробітної плати. Станом на 01.01.2021 року зареєстровано кредиторську заборгованість по
захищеним статтям у сумі 875,3 тис.грн., а саме: продукти харчування – 211,9 тис.грн.,
медикаменти – 0,7 тис.грн., енергоносії – 583,4 тис.грн, інші виплати населенню – 79,4
тис.грн.

У 2020р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників
підприємств, установ, організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) по
області становив 9980 грн, що на 13,2% більше, ніж у 2019р.
3.Промисловість міста
Бурштин – це передусім промисловий центр, відноситься до категорії міст з монозалежною 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.
Рушійною силою економічного росту у м.Бурштині є такі сектори: промислове
виробництво та оптова та роздрібна торгівля. Промисловий комплекс м. Бурштина
представлений ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС та КП «Житловик», невелика частка приватного
бізнесу за окремими видами промислової діяльності, які надають звіт до Головного
управління статистики в Івано-Франківській області (12,7 тис.т елементи конструкцій збірні
для будівництва з цементу, бетону або каменю штучного, що складає 88,8 % до періоду
попереднього року).
За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області за період
січень-листопад 2020 року обсяг реалізованої промислової продукції (послуг) по місту склав
10668097,7 тис.грн., що складає 84,36 % темпу зниження до показника періоду попереднього
року (12646940,0 тис.грн.). У структурі обласного показника обсягу м.Бурштин займає третє
місце 17,3 обсягу всієї реалізованої продукції після м.Калуш та м.Івано-Франківськ.
Негативна динаміка розвитку промисловості зумовлена скороченням:
- надмірне податкове навантаження на промислові підприємства;
- зростання вартості сировинних ресурсів, електроенергії та газу;
- високий рівень зношеності виробничих фондів;
- неможливість акумулювання власних коштів та отримання довгострокових кредитів від
комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності.
Оскільки великий бізнес має відносно більший вплив на економіку, проблем слід
очікувати перш за все там. Через те, що великий бізнес часто багато важить в економіці
окремих міст, можливе значне погіршення ситуації в цих містах через скорочення активності
цього бізнесу. Через це великий бізнес з більшою ймовірністю зможе отримати державну
підтримку. Малий та середній бізнес найбільше постраждає від кризи, бо в нього менший
«запас міцності» але також швидше зможе відновитися. Важливо надати підтримку людям,
які працюють на малих та середніх підприємствах та вимушено є в неоплачуваних чи
частково оплачуваних відпустках. А також самозайнятим фізичним-особам підприємцям та
власникам малого бізнесу, які втратили доходи.
Складна економічна ситуація сьогодні і у ВП ДТЕК Бурштинської ТЕС: існує
заборгованість ДП «Енергоринок» перед підприємством за вже вироблену електроенергію.
Нестача коштів для підприємства – це істотні обмеження можливостей станції в ремонтах і
оновленнях. Підприємство працює у надскладному режимі навантажень, й обладнання,
якому 40-50 років, швидко зношується.
Енергетика (ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС є підприємством критичної інфраструктури,
які повинні працювати постійно на виробництво електроенергії): запуск нової моделі
енергоринку, зміна режиму роботи з введенням карантинних заходів, характерне зниження
промислового виробництва 64,3% до періоду серпня 2019 року.
Протягом тижня 19-25 жовтня 2020 року за даними НЕК «УКРЕНЕРГО» споживання
електроенергії по Україні відносно попереднього тижня збільшилося на 7,7% до 2,74 млрд.
кВт·год. Зокрема, значно зросло електроспоживання в робочі дні на 8,2% до 396 млн
кВт·год, у вихідні на 5,4% до 378,5 млн. кВт·год. Теплові електростанції (ТЕС) за тиждень
виробили 853,7 млн. кВт·год, що на 14% більше показника минулого тижня. Таке
підвищення пояснюється, перш за все, зниженням середньодобової температури та початком
опалювального сезону по всій країні.
Основний вид діяльності ДТЕК Бурштинська ТЕС – виробництво електричної та
теплової енергії. На сьогоднішній день підприємство є єдиним централізованим джерелом

постачання теплової енергії для м. Бурштин та с. Дем’янів та в особі АТ «ДТЕК
ЗАХІДЕНЕРГО». Джерелом тепла системи теплопостачання м. Бурштин є теплофікаційна
установка ДТЕК Бурштинська ТЕС.
З введенням нової моделі ринку електроенергії енергетична компанія ДТЕК
намагається зберегти свої переваги на ринку енергоострову. Технічна можливість
перетікання єдиного мосту «Бурштинський енергоострів – країни ЄС» складає 650 МВт (до
5700 млн. кВт*год на рік).
ДТЕК Бурштинська ТЕС стала учасником ринку допоміжних послуг і надійною
опорою на шляху до державної енергонезалежності. Ринок допоміжних послуг потрібен
українській енергосистемі для того, щоб регулювати частоту змінного струму – основний
показник якості електричної енергії. В Україні пік навантаження енергосистеми припадає на
8 та 20 години. Для регулювання і проходження пікових навантажень використовуються
маневруючі потужності ТЕС.
Підприємство ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС вже забезпечує нормальний режим роботи
Об’єднаної енергосистеми України – сертифіковані енергоблоки працюють в спеціальному
режимі для забезпечення відсутності стрибків напруги при різкій зміні споживання в пікові
години. Для синхронної зони острова Бурштинської ТЕС допоміжні послуги з РПЧ придбані
у повному обсязі (±8 МВт).
У липні НЕК «Укренерго» видало ДТЕК Бурштинській ТЕС Свідоцтво про
відповідність її електроустановок вимогам ринку допоміжних послуг та внесло компанію в
Реєстр одиниць надання допоміжних послуг. НЕК вже здійснило перші закупівлі резервів в
«Острові Бурштинської ТЕС». На сьогодні сертифікацію на вторинне автоматичне та ручне
регулювання частоти отримали сім енергоблоків: №5, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Розпорядженням міського голови від 14.07.2020 № 291 «Про підготовку підприємств
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів
соціальної сфери м. Бурштин і с. Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021
року» затверджено
План заходів з підготовки підприємств житлово-комунального
господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери м. Бурштин і с.
Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 року.
З метою стабільної роботи підприємств та організацій організовувались оперативні
штаби із забезпечення сталого упередження опалювального сезону, організації упередження
аварій та проведення оперативних відновлювальних робіт на об’єктах життєзабезпечення в
осінньо-зимовий період 2020/2021 року. Розроблено та узгоджено оперативні плани спільних
дій, спрямованих на локалізацію та ліквідацію аварій газо-, електро-, тепло-, водопостачання
і водовідведення усіх форм власності.
Проведено роботи на теплоджерелах, теплових мережах, насосних і центральних
теплових пунктах з профілактики, ремонту і заміни обладнання, трубопроводів, систем
регулювання, приладів обліку теплової енергії та виконано повірку засобів вимірювальної
техніки. Частково здійснено промивку трубопроводів, гідравлічні випробування теплових
мереж та внутрішньобудинкових систем опалення стороною КП «Житловик» та ВП
Бурштинська ТЕС АТ «ДТЕК Західенерго».
Серед загальних причин, які стримують розвиток промислового виробництва, варто
зазначити такі: зниження платоспроможності на внутрішньому ринку, високі тарифи на
енергоресурси та залізничні перевезення, високі відсоткові ставки на кредитні ресурси, а
також несприятлива зовнішня кон’юнктура, що не дозволить за підсумками року збільшити
обсяг промислового виробництва в області.
4.Будівництво
Фактично за період січень–листопад 2020р. обсяг виконаних будівельних робіт по
місту склав 32631,0 тис.грн., що становить темп зростання 132% до періоду попереднього
року (24841,0 тис.грн.), що складає 0,8% загальнообласного обсягу виробленої будівельної
продукції. Індекс будівельної продукції порівняно з 2019р. становив 95,8%.
Зведення будівель у 2020р. порівняно з попереднім роком зменшилося на 7,8%, у т.ч.
житлових
–
на
15,9%,
нежитлових
–
на
1,4%.

Індекс будівництва інженерних споруд склав 99,3%. Стан розвитку будівельної діяльності
в місті пов’язаний із сучасним станом розвитку споживчого ринку, зменшенням рівня
активності забудовників та сповільненням темпів будівництва в місті.
Основні показники соціально-економічного розвитку міста Бурштина та с.Вигівка
у 2020 році
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
2.
*
3.

Показник

Фактично
за 2019 рік
(січень-грудень)

Виконання
у 2020 році
(січень-грудень)

Темпи
зростання
(зниження), %

Чисельність
наявного
населення (за оцінкою), осіб
Кількість
живонароджених,
осіб
Кількість смертей, осіб
Кількість випадків прибуття,
осіб
Кількість випадків вибуття,
осіб
Заборгованість із виплати
заробітної плати, тис.грн.
в т. ч. економічно активних
підприємств
Виробництва
продукції
тваринництва у підприємствах

15331

15227

99,3

112

93

83,0

151
204

159
138

105,3
67,6

227

173

76,2

1678,2

3545,8

211,3

1678,2

3545,8

211,3

415

-

*

193

-

*

222
30

30

*
100

23
7
12646940,0

23
7
10668097,7

100
100
84,4

24841

32631

132

17120,0
січень-вересень
8,7

1319,0
січень-вересень
11,7

8,0
134,5

1,7

2,2

129,4

407,1

264,5

65,0

157384,1
січень-вересень
11142,0

163610,4
січень-вересень
11585,0

101,8

(від 100 голів ВРХ, від 200 голів
свиней, від 5000 птиці свійської)

3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

М'ясо (реалізація на забій у
живій вазі), ц
Молоко, ц
Кількість
с/г
тварин
у
підприємствах, голів
велика рогата худоба
в т.ч. корови
Обсяг промислової продукції
(товарів, послуг), без ПДВ та
акцизу, тис.грн.
Обсяг виробленої будівельної
продукції, тис.грн.
Капітальні інвестиції, тис.грн.
Обсяг перевезених вантажів
автомобільним транспортом,
тис.т (в т.ч. приватними підп)
Вантажообіг автомобільного
транспорту, млн.ткм
Імпорт товарів, тис.дол США
Роздрібний товарооборот
підприємств, тис.грн.
Середньомісячна заробітна

104,0

плата одного
штатного працівника, грн.

січень-вересень

січень-вересень

5. Надання адміністративних послуг
«Бурштин – місто прикарпатських енергетиків» децентралізація доповнила глибоким
об’єднавчим змістом. Тепер Бурштин ще й центральна садиба новоствореної Бурштинської
територіальної громади. Бурштинська міська рада є представницьким органом сформованої
територіальної громади за об'єднаними радами: Бурштинська міська рада, Бовшівська,
Дем’янівська, Задністрянська, Коростовичівська, Насташинська, Озерянська, Сарниківська
(Рогатинський район), Старомартинівська, Тенетниківська та Юнашківська (Рогатинський
район). У її складі 18 населених пунктів, мешканці яких наближені до якісних
адміністративних послуг.
За великим рахунком ЦНАП є привабливим обличчям місцевої влади, осередком
доступного сервісу для людей безпосередньо у громаді. Не треба в адміністративних справах
долати 30 кілометрів до колишнього райцентру, чи 60 км – до обласного. На сьогодні ЦНАП
у Бурштині функціонує як постійно діючий робочий орган, у багатофункціональному
середовищі якого комфортно усім – персоналу та відвідувачам.
Першою, візуальною прикметою якості є приваблива будівля за адресою: вул.Січових
Стрільців, 15, на першому поверсі якої розмістився сучасний ЦНАП Бурштинської міської
ради. У сьогоднішньому вигляді він створений спільно з європейськими партнерами – за
Програмою «U-LEAD з Європою». Зараз тут можна отримати 168 послуг, тоді як до участі у
Програмі надавали 42-і.
ЦНАП отримав інституційну, матеріально-технічну підтримку від партнерів Програми
«U-LEAD з Європою» NIRAS SwedenAB – офісні меблі, а ЕСКЧ вже до кінця лютого 2021
року надійде в повному обсязі: комп’ютери, багато функціональні пристрої, зокрема,
принтери з високою частотністю, електронна система керування чергою, маршрутизатори
тощо.
Структура ЦНАП поділено на фронт- та бек-офіси. Тут розмістилися земельноекологічний відділ і сектор містобудування та архітектури. У фронт офісі, за рекомендацією
експертів SKL International Програма «U-LEAD з Європою», працює відділ державної
реєстрації та до карантину надавав послуги Галицький сервісний центр Пенсійного фонду
України.
Ключову роль у ЦНАП, звісно ж, відіграє персонал, це місцеві кадри, яким цікаво
працювати для мешканців громади, постійно набуваючи нових професійних знань. Так, у
2019 році, всі посадові особи суб’єктів надання адмінпослуг Бурштинської міської ради,
згідно з технічним завданням Фази Впровадження, пройшли тренінги від Програми «ULEAD з Європою». Зараз 50% адміністраторів ЦНАП вільно володіють іноземними мовами
(англійською, німецькою та російською); інші – в 2020 році отримали ступінь магістра у
галузі знань – публічне управління та адміністрування.
Систематично працівники центру поглиблюють знання щодо ведення ІТ -системи
«Вулик» (еGA, Estonia), яка пришвидшує надання послуг мешканцям. Окрім того, скоро буде
навчання по роботі з електронною чергою (ЕСКЧ).
Міськрада затвердила до надання у громаді 168 адміністративних послуг. Частину з них
– для бізнесу. Наприклад, у ЦНАП можна зареєструвати ФОП і зняти його з реєстрації, або
зареєструвати юридичні особи. При реєстрації громадської організації людина може подати
до ЦНАП необхідний пакет документів, який працівники центру передадуть в область для
опрацювання та у встановлений період часу передадуть результат.
ЦНАП надає багато земельних послуг. У числі частих запитів – отримання витягу з
ДЗК (Держгеокадастру). Отримати цю послугу можна двома шляхами. Або замовник подає
заяву онлайн, або заявник приходить до офісу, де пише відповідну заяву. В обох
випадках ЦНАП видає результат, попередньо зателефонувавши заявникові.
Зараз офіс працює над тим, щоб витяги з ДЗК заявник міг отримати впродовж п’яти
хвилин безпосередньо у ЦНАПі. Для оптимізації даного процесу один працівник уже

пройшов стажування. Однак у Бурштинському ЦНАП діє принцип взаємозамінності,
тому перелік адміністраторів, які зможуть надавати таку послугу буде збільшено.
Ще одна нова послуга Бурштинського ЦНАП: Присвоєння почесного звання України
«Мати-героїня». Адміністрування послуги є доволі складним технологічно: заявниці
необхідно зібрати величезний перелік документів. Для жінки з дітьми – це непосильний
«фронт роботи». Але нещодавно разом з відділом молоді і спорту міськради, який є
суб’єктом надання даної послуги, вдалося швидко підготувати пакет документів у трьох
примірниках, завірені відповідно до чинного законодавства, вчасно передали на розгляд
комісії обласної державної адміністрації. Звідки справа буде оперативно спрямована в Офіс
Президента України для прийняття остаточного рішення.
Бурштинський ЦНАП надає 7 паспортних послуг: від вклейки фото до вручення нового
паспорта. Йдеться про паспорти у вигляді ID-карток, зокрема, про видачу ID-14 – першого
паспорта громадянина України з одночасним присвоєнням РНОКПП (ідентифікаційного
номера). Дана послуга надається безоплатно.
У ЦНАПі можна скористатися комплексною послугою «Е-Малятко» (базується на ІТсистемі “Трембіта”, яка полегшує обмін даними на національному та місцевих рівнях. Для
батьків – це низка зручностей, оскільки вони отримують свідоцтво про народження дитини, у
яке вже буде внесений РНОКПП, присвоєно Унікальний номер запису у реєстрі (УНЗР).
Одночасно можуть зареєструвати місце проживання дитини (адже орган реєстрації
розміщено безпосередньо в ЦНАП) та матеріальну допомогу в один клік.
Враховуючи рекомендації експертів Програми “U-LEAD з Європою”, у громаді
приступають до створення віддалених робочих місць ЦНАП, які будуть закріплені за кожним
старостатом (колишньою сільською радою). Мешканці населених пунктів зможуть отримати
найбільш затребувані сервіси, як-то: послуги соцзахисту, “прописка-виписка”, різноманітні
довідки та інше.
В умовах поглиблення диджиталізації (цифровізації) у Бурштині придбали Програмний
комплекс «Погосподарський облік для сільських, селищних рад». Він дозволяє вести облік
населення, житлового фонду, що належить громадянам, наявність у них худоби,
сільськогосподарської техніки, земельних наділів, а також частково формувати дані для
передачі до відділу ведення реєстру виборців, міграційної служби та соціального захисту
населення.
Зараз у ЦНАПі опрацьовують варіанти надання послуг Міністерства внутрішніх справ
України. Йдеться про водійські права та реєстрацію транспортних засобів. ЦНАП ініціював
прийняття відповідного рішення та готується до укладання меморандумів про співпрацю з
Івано-Франківським управлінням МВС, Галицькою районною філією Івано-Франківського
обласного центру зайнятості та розглядає варіант інтеграції податкових адміністративних
послуг у ЦНАП.
6. Інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності
Виконавчим органом міської ради здійснюється щоденне інформування громадян про
діяльність міської ради та виконавчого комітету з актуальних питань соціально-економічного
та суспільно-політичного життя громади. Так, на офіційному сайті міської ради у стрічці
новин щоденно оприлюднюється оперативна та поточна інформація.
У зв’язку з тим, що на період дії карантину, з метою забезпечення дотримання вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами і доповненнями, внесеними відповідними
постановами Кабінету Міністрів України), призупинено проведення культурно масових
заходів та розроблено плани роботи в режимі онлайн і забезпечено їх виконання.

