Проєкт рішення
Від 12 лютого 2021 року

№2511

Про затвердження
Міського Інфраструктурного плану
Бурштинської територіальної громади

З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів та стратегічного розвитку
Бурштинської територіальної громади, керуючись Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та рішенням Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/6118 «Про затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», врахувавши
рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, комісії з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада
вирішила:
1.Затвердити Міський Інфраструктурний план заходів реалізації Стратегії Сталого
Розвитку Бурштинської територіальної громади на період 2021-2022 рр. (додається).
2.Виконавчому органу та структурним підрозділам міської ради за напрямками
діяльності при розробленні та внесенні змін до галузевих, міських цільових програм щодо
економічного та соціального розвитку міської територіальної громади керуватися основними
положеннями Міського Інфраструктурного плану заходів реалізації Стратегії Сталого
Розвитку Бурштинської територіальної громади на період 2021-2022 рр. та забезпечити
моніторинг їх виконання.
3. Відділу економіки і промисловості міської ради щорічно на пленарних засіданнях
міської ради інформувати про хід виконання Міського Інфраструктурного плану.
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 та голову постійної комісії з питань фінансів, бюджету,
планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва
Тетяну Сенчину.
Міський голова

Василь Андрієшин
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту рішення Бурштинської міської ради
Про затвердження Міського Інфраструктурного плану Бурштинської
територіальної громади
1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про затвердження
Міського Інфраструктурного плану Бурштинської територіальної громади» на чергове
засідання міської ради відділ економіки і промисловості міської ради.
2. Розробником проєкту рішення та відповідальною особою за супровід даного проєкту
рішення є начальник відділу економіки і промисловості Марія Назар.
3. Обгрунтування прийняття рішення: відповідно до повноважень у галузі економічного,
соціального та культурного розвитку, визначених статтями 25,26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні». Основними нормативно-правовими актами, що
регулюють відносини у сфері бюджетного фінансування є Конституція України, Бюджетний
кодекс України, Закони України про державний бюджет на відповідний рік.
Відповідно до рішення Бурштинської міської ради від 26.10.2018 №07/61-18 «Про
затвердження Стратегії Сталого Розвитку міста Бурштин до 2030 року», беручи до уваги
проведений аналіз поточного стану і потенціалу розвитку територіальної громади за
результатами рейтингової оцінки та експертного опитування, сформовано стратегічні
пріоритети щодо розвитку :
- Стратегічний пріоритет 1 (СП1): Розвиток сталої економіки;
- Стратегічний пріоритет 2 (СП2): Комфортні умови проживання;
- Стратегічний пріоритет 3 (СП3): Раціональне господарювання.
Для кожного з цих пріоритетів визначено цільові показники, які мають бути
досягнуті у 2030 році за індикаторами Цілей Сталого Розвитку ООН. Цілі та інші завдання
включено до Міського Інфраструктурного плану заходів з реалізації Стратегії на першому
етапі її виконання (2021-2022).
З огляду на зазначене, основою «Стратегії Сталого Розвитку м.Бурштин до 2030 року»
має
стати
реалізація
інфраструктурних та
інших
інвестиційних
проектів,
направлених на забезпечення сучасної інфраструктури міста.
У відповідності до «дерева цілей», за кожним напрямом сталого розвитку міста
визначено перелік стратегічних цілей, що об’єднують відповідні оперативні цілі інфраструктурні та інші інвестиційні проекти, реалізація яких сприятиме розв’язанню
проблем, які існують у досягненні кожного з визначених стратегічних пріоритетів (СП1 –
СП3).
У зазначеному Плані представлені важливі з огляду на пріоритетність стратегічних
напрямів проекти, визначені можливі механізми та етапність їх реалізації (з огляду на
їх соціальну, бюджетну та економічну ефективність), а також сплановано заходи щодо
реалізації цих проектів.
4. Прийняття даного рішення сприятиме зміцненню позитивних тенденцій економічного,
соціального та культурного розвитку територіальної громади, вирішення нагальних проблем
в економічній та соціальній сферах.

Начальник відділу економіки і промисловості

Марія Назар

