
 

                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                   рішення міської ради 

                                                                                                                від ________  № ____ 

Міський Інфраструктурний план заходів реалізації Стратегії Сталого Розвитку Бурштинської територіальної громади на період 2021-2022 рр. 

№ п/п Стратегічні цілі  Завдання Назва проекту Період реалізації  Обсяг 

фінансов

их 

ресурсів, 

тис.грн. 

Відповідальни

й виконавець 

Примітка 

Дата 

почат

ку 

викон

ання 

Планов

а дата 

виконан

ня 

Стратегічний пріоритет 1. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ   

1.1. 1.1.Підвищення 

енергоефективності 

житлових будинків і 

будівель та споруд 

бюджетної сфери  

Створення умов і 

впровадження 

механізмів здійснення 

капітальних ремонтів 

і термомодернізації 

житлових будинків, 

будівель і споруд 

бюджетної сфери  

36. Комплексна термосанація 

лікарні (Виконати комплекс робіт 

з повної термосанації приміщення 

міської лікарні) 
  
  

2022 2022 21208,3 

в т.ч. 

співфінан

сування 

міського 

бюджету 

1500,0  

  

 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня»   

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності  

Головний 

спеціаліст,енер

гоменеджер     

         

Програма 

залучення 

інвестицій в 

економіку 

Бурштин 

ської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2025 роки 

1.2. 1.2.Підвищення 

ефективності 

використання водних 

ресурсів 

Раціональне 

використання водних 

ресурсів, зниження 

втрат води  

31. Якісна питна вода  

(Заміна водопроводів мереж 

водопостачання. 

Придбати пом'якшувальну 

установку питної води та провести 

реконструкцію системи 

водопостачання. 

Прийняти участь в проекті 

2021 

 

2022 62,0  

кошти 

міського 

бюджету 

 

Залучені 

кошти 

 

КП Житловик, 

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності  

Головний 

Програма 

соціально-

економічног

о та культур 

ного розвит 

ку Бурштин 

ської терито 

ріальної 



водозабору з р.Лімниця) 

  

 спеціаліст,енер

гоменеджер     

 

громади на 

2021-2023 

роки  

1.3. 1.3.Підвищення 

ефективності 

використання 

енергоресурсів 

модернізація системи 

тепло-, водопостача- 

ння, розширення  

використання 

відновлювальних 

джерел енергії  

9. Ремонт та реконструкція 

приміщень закладів охорони 

здоров’я. (Заміна внутрішньо 

лікарняних мереж теплопостача- 

ння) 

 14. Ремонт та реконструкція 

приміщення ЗЗОС №2 (Ремонт 

тепломережі) 

 16. Ремонт та реконструкція 

приміщення ЗЗОС №3 (Ремонт 

тепломереж) 

 20. Ремонт та реконструкція 

приміщення Бурштинської гімназії 

(Заміна труб центрального 

теплопостачання) 

 28. Ремонт та реконструкція 

приміщення ЗДО №3 

(Реконструкція системи 

електропостачання)  

2021 2022  
 
 
 
 

100,0 

кошти 

міського 

бюджету 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня»   

Відділ освіти і 

науки 

Бурштинської 

міської ради 

  

Про затверд 

ження 

Програми 

розвитку 

освіти 

Бурштинсь- 

кої терито 

ріальної 

громади на 

2021-2025 

роки  

 Стратегічний напрям ІІ. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА  

2.1 Розвиток дорожньо-

транспортної 

інфраструктури  

Ремонт і модернізація 

доріг, розширення 

маршрутної мережі, 

оновлення міського 

транспорту  

Капремонт доріг, розробка 

робочих проектів, їх експертиза та 

коригування  

  

2021 2022 6160,0 

кошти 

міського 

бюджету 

 КП 

«Капітальне 

будівництво 

Бурштинської 

міської ради» 

Відділ 

економіки і 

промисловості 

Програма 

соціально-

економічног

о та культур 

ного 

розвитку 

Бурштинсь 

кої міської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2023 роки 

2.2 Розвиток житлово-кому- 

нальної інфраструктури 

Проекти, спрямовані 

на забезпечення 

Б.2.3.Виконати комплекс робіт по 

капітальному ремонту теплових 

2021 2022 Залучені 

кошти 

Головний 

спеціаліст,енер

Програма 

соціально-



населення житлом, 

розширення системи 

теплопостачання, 

водопостачання і 

водовідведення  

мереж та реконструкції опалення в 

місцях найбільших втрат енергії.  

Заміна аварійних ділянок 

тепломереж по об'єктах  

 

 

262,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

  

гоменеджер     

 

КП Житловик, 

відділ 

економіки і 

промисловості  

економічног

о та культур 

ного розвит 

ку Бурштин 

ської 

міської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2023 роки  

Стратегічний напрям ІІІ. ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ  

3.1. Покращення якості 

атмосферного повітря  

Реалізація заходів 

щодо покращення 

якості атмосферного 

повітря  

  «Покращення якості 

атмосферного повітря у місті»  

№32 Водовідведення і каналізація 

2021 2022 500,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

Земельно-

екологічний 

відділ  

Про Перелік 

природоохо

ронних 

заходів з 

місцевого 

фонду 

охорони 

навколиш 

нього 

природного 

середовища 

по 

Бурштинськ

ій міській 

раді на 2021 

рік  

3.2. Підвищення якості 

питної води 

Реалізація заходів 

щодо забезпечення 

відповідності питної 

води нормам за 

показниками 

жорсткості, 

оновлення 

лабораторного 

обладнання для 

визначення якості 

Д.1.1. Провести реконструкцію 

мережі водопостачання та 

забезпечити відповідність питної 

води нормам по показникам 

жорсткості 

 

 

2021 

 

2022 Залучені 

кошти 

  

КП Житловик, 

Головний 

спеціаліст,енер

гоменеджер     

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності     

  



питної води   

3.3. Удосконалення системи 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

Упорядкування 

існуючих звалищ, 

побудова переробного 

комплексу, 

впровадження 

роздільного збору 

відходів і їх 

вторинного 

використання  

 Д.2.2 «Опрацювати питання 

пошуку території під будівництво 

сміттєпереробного комплексу»;  

№34 «Тверді побутові відходи». 

2021 2022 150,0 

кошти 

міського 

бюджету 

Земельно-

екологічний 

відділ  

КП Житловик 

Про Перелік 

природоохо

ронних 

заходів з 

місцевого 

фонду 

охорони 

навколиш 

нього 

природного 

середовища 

по Бурштин 

ській місь 

кій раді на 

2021 рік  

                    Стратегічний напрям ІV. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІСТА  

4.1 Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 

Реалізація проектів 

інвестиційної та 

інноваційної 

спрямованості  

А.1.3. «Забезпечити підведення до 

індустріального парку «Бурштин» 

інженерних мереж».  

(Коригування кошторисної 

частини водопостачання та 

каналізування мереж і стоків) 

2021 2022 180,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

КП 

«Капітальне 

будівництво 

Бурштинської 

міської ради» 

Земельно-

екологічний 

відділ  

КП Житловик  

Про Перелік 

природоохо

ронних 

заходів з 

місцевого 

фонду 

охорони 

навколиш 

нього 

природного 

середовища 

по Бурштин 

ській 

міській раді 

на 2021 рік  

4.2 Подальший розвиток 

бізнес-середовища 

Підтримка малого і 

середнього бізнесу, 

розвиток 

підприємництва  

4. Реалізація молодіжної політики 

(Молодіжне підприємництво) 

Реалізація заходів, що сприяють 

розвитку молодіжного 

підприємництва  

2021 2022 50,0 

кошти 

міського 

бюджету 

Залучені 

Відділ сім'ї, 

гендерної 

політики, 

молоді і спорту 

 

Програма 

«Розвитку 

та підтрим 

ки молодіж 

ної політики 



7. Етно-фестиваль 

«Купальницький Розмай» 

(ярмарок народних ремесел) 

Організація ярмарку народних 

ремесел, майстер-класів, торгівлі 

купальськими атрибутами та 

смаколиками  

кошти Відділ 

культури і 

туризму 

Бурштинської 

міської ради 

і національ 

но-патріоти 

чного 

виховання 

дітей та 

молоді Бур 

штинської 

територіаль

ної громади 

на 2021 -

2025 рр.» 

  

Програма 

розвитку 

галузі куль- 

тури Бурш 

тинської 

міської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2023рр.  

Стратегічний напрям V. ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ  

5.1. Підвищення 

ефективності системи 

охорони здоров’я  

Підняти рівень 

матеріально-

технічного, 

діагностичного 

забезпечення 

медичних установ, 

покращити рівень 

медичного 

обслуговування 

населення міста  

№9 «Ремонт та реконструкція 

приміщень закладів охорони 

здоров’я»  

«Реконструкція приміщення 

приймального відділення 

комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська 

центральна міська лікарня» під 

приймальне відділення екстренної 

(невідкладної допомоги) по  

вул.Шухевича,15 в місті Бурштин 

Івано-Франківської області)  

№8. Розвиток первинної медико-

санітарної допомоги 

2021 2022 3133,090 

Кошти 

міського 

бюджету 

  

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

Кошти 

КНП 

«Бурштинська 

центральна 

міська 

лікарня»   

 

 

 

 

 

 

 

КНП «Бурштин 

ський міський 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міська 

цільова 

програма 

розвитку 

первинної 

медико-



В.2.1. «Сформувати сучасну 

матеріально-технічну базу міської 

лікарні» 

 В.2.2. «Забезпечити міську 

лікарню сучасним діагностичним 

обладнанням 

 №11 «Створення та розвиток 

хоспісної допомоги»  

міського 

бюджету 

центр первин- 

ної медико-сані 

тарної 

допомоги»  

санітарної 

допомоги на 

засадах 

сімейної 

медицини 

на 2021-

2025 роки  

5.2 Подальший розвиток 

системи освіти 

Поліпшення 

кадрового і 

матеріально-

технічного 

забезпечення; 

підвищення якості 

освіти  

№13-30  Матеріально-технічне 

забезпечення закладів ЗОШ, 

ремонт та реконструкція  

 

2021 2022 100,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

 Залучені 

кошти 

Відділ освіти і 

науки 

Бурштинської 

міської ради 

  

Про затверд 

ження 

Програми 

розвитку 

освіти 

Бурштинсь- 

кої терито 

ріальної 

громади на 

2021-2025 

роки  

5.3 Розвиток інфраструктури 

для проведення дозвілля, 

занять спортом та 

рекреаційно-туристичної 

інфраструктури 

Розширення 

структури туризму із 

залученням всіх видів 

рекреаційних 

ресурсів, розвиток 

зеленого туризму, 

благоустрій зелених 

зон тощо. Реалізація 

ефективної 

молодіжної політики, 

розвиток культури і 

спорту у місті.  

№ 1. «Благоустрій парків, скверів 

та інших зелених зон у місті» 

Д.2.3 «Розробка концепції 

рекреаційної зони» 

- № 33 «Впорядкування зон 

відпочинку» 

- №2 «Міський кінотеатр» 

- №3 «Розбірна сцена для міста» 

- №6 «Розвиток спортивної 

діяльності та інфраструктури»  

- № 4 «Реалізація молодіжної 

політики» 

- №5 «Реалізація сімейної 

політики»   

№35 «Безпечне місто» 

2021 2022 Залучені 

кошти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,0  

Кошти 

міського 

бюджету  

Головний 

спеціаліст з 

міжнародної 

співпраці та 

інвестиційної 

діяльності     

Земельно-

екологічний 

відділ  

  

  

Про Перелік 

природоохо

ронних 

заходів з 

місцевого 

фонду 

охорони 

навколишнь

ого 

природного 

середовища 

по 

Бурштинсь 

кій міській 

раді на 2021 

рік  

Програма 

«Безпечне 



місто 2021 - 

2025 роки»  

Стратегічний напрям VІ. ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ  

6.1 Подолання нерівності у 

доходах населення  

Подолання нерівності 

у доходах за рахунок 

зростання заробітної 

плати, створення 

нових робочих місць 

тощо 

Збір проектних пропозицій у цій 

сфері і на їх основі сформувати 

новий проект «Реалізація заходів, 

що сприяють подоланню 

нерівності у доходах населення».  

2021 2022    

6.2 Удосконалення системи 

соціального захисту  

Удосконалення 

системи соціальної 

допомоги, що 

сприятиме подолання 

нерівності в доходах і 

підвищенню 

життєвого рівня 

населення  

Збір проектних пропозицій у цій 

сфері і на їх основі сформувати 

новий проект «Реалізація заходів, 

що сприяють удосконаленню 

системи соціального захисту».  

2021 2022   Програма 

соціального 

захисту 

населення 

на 2021-

2025 роки  

6.3 Підвищення рівня 

зайнятості населення  

У т.ч. за рахунок 

створення нових 

робочих місць  

№4 «Реалізація молодіжної 

політики» (в частині створення 

умов для молодіжного 

підприємництва)  

 №5 «Реалізація сімейної 

політики» (в частині створення 

робочого простору для молодих 

мам) 

2021 2022 50,0 

Кошти 

міського 

бюджету  

відділ сім'ї, 

гендерної 

політики, 

молоді і спорту  

Програма 

"Розвитку та 

підтримки 

молодіжної 

політики і 

національно

-патріотич 

ноговихован

ня дітей та 

молоді 

2021-2025 

років”   
Стратегічний напрям УІІ. СТАЛЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ  

7.1 Забезпечення 

комплексного 

планування розвитку 

міста та створення ОТГ  

Підготовка заходів, 

які передбачають 

врахування 

структурних і 

інфраструктурних 

змін в ході 

формування нової 

Г.2.4 «Провести комплекс заходів 

на підтримку процесів створення 

та розвитку ОТГ» 

2021 2022 100,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

сектор 

містобудуванн

я та 

архітектури  

Програма 

розроблення 

(оновлення) 

містобудівн

ої докумен 

тації 

Бурштинськ



ОТГ ої міської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2025 рр.  

7.2 Прозоре і компетентне 

врядування за участю 

громадськості  

Впровадження 

стратегій розвитку, 

активізація громади, 

підвищення 

прозорості влади, 

створення 

електронного 

врядування 

Г.1.8 «Запровадження 

електронного документообігу у 

сфері обслуговування депутатів та 

виконкому міської ради» 

Продовжити реалізацію проекту 

Г.1.9 «Створення умов для 

розвитку ЦНАП та громадських 

ініціатив по вул.С.Стрільців,15 в 

м. Бурштин»  

Г.2.1 «Провести міський конкурс 

міні-проектів Громада своїми 

руками» 

Г.2.2 «Встановити інформаційний 

екран для міста» 

- №37 «Модернізація ЦНАП».  

2021 2022 50,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

 

50,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

 1000,0 

Кошти 

міського 

бюджету 

  

 

 

 

Організаційний 

відділ 

 

 

 

ЦНАП 

Програма 

«Відкрите 

місто – 

влада для 

людей» на 

2021 рік 

Програма 

забезпеченн

я діяльності 

Центру нада 

ння адмініс 

тративних 

послуг 

Бурштинськ

ої міської 

ради на 

2021-2022 

роки 

Програма 

Громадськи

й бюджет 

(бюджет 

участі) 

Бурштинськ

ої міської 

територіаль

ної громади 

на 2021-

2025 роки»  

 


