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Паспорт Програми  соціально - економічного та культурного розвитку  

м. Бурштин та с.Вигівка  на 2015 рік 

 

 

   1.  Ініціатор розроблення Програми соціально-економічного розвитку 

м. Бурштин на 2015 рік (далі - Програма) -  виконавчий орган 

Бурштинської міської ради. 

 

     2. Назва нормативних документів про необхідність розроблення 

Програми: 

- Закон  України  «Про  державне  прогнозування  та  розроблення  програм  

економічного  і  соціального  розвитку  України»  від  23.03.2000 р.  № 1602- 

ІІІ    

 -  Програми  Кабінету Міністрів  України,  схваленої  Верховною  Радою 

України від  27 лютого 2014 року;   

- Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року 

затвердженої рішенням обласної ради від 17 жовтня 2014 року № 1041-

32/2014.; 

-   Стратегії економічного та соціального розвитку територій Івано-

Франківської  області до 2015 року;   

 -  місцевих  цільових  програм  з  питань  соціально-економічного  розвитку 

міста. 

 

       3.  Розробник Програми:  відділ економіки та промисловості в/органу. 

 

       4.  Співрозробники Програми:  постійні депутатські комісії  ради. 

  

  5. Відповідальний виконавець Програми – заступник міського голови 

В.Гулик 

 

       6.  Учасники Програми – структурні підрозділи виконавчого органу,  

КП «Житловик» 

КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради»  

Комунальна організація «Бурштинська центральна міська лікарня» 

КП «Редакція газети «Бурштинський вісник» Бурштинської міської ради» 

Комунальні навчальні та дошкільні заклади: ЗОШ №1,2,3 та гімназія,  

НВК м.Бурштина та с.Вигівка,  ДНЗ №1,2,3,6  

Заклади культури та міські спортивні осередки. 

 

 7.  Термін реалізації Програми:  2015 рік. 

 

 8. Перелік джерел фінансування Програми: кошти міського бюджету 

та інші джерела, не заборонені чинним законодавством. 
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ВСТУП 

 

Програма соціально-економічного розвитку м. Бурштин  на 2015 рік 

(далі – Програма) розроблена відділом економіки та промисловості спільно з 

структурними підрозділами міськвиконкому та постійними депутатськими 

комісіями міської ради відповідно до законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-

правових актів, виданих Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України.  

 

Метою Програми у 2015 році є забезпечення покращення  

життєдіяльності  та благополуччя мешканців міста шляхом вирішення 

стратегічних пріоритетів економічного і соціального розвитку на 2015 рік: 

 покращення інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій в 

розбудову економіки міста; 

 розбудова інфраструктури (дорожньої, соціальної, торгової,  тощо); 

 подальша реконструкція житлово-комунального сектору міста. 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого  

бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

Організацію виконання Програми здійснює виконавчий орган міської 

ради  спільно з її структурними  підрозділами.  

 

Враховуючи результати динаміки та тенденцій соціально-економічного 

розвитку міста, а також оцінку ресурсного, в тому числі фінансового, 

потенціалу, в Програмі сформульовані ключові проблеми, що постають 

перед міською владою, визначені цілі та пріоритети розвитку міста Бурштина  

в 2015 році, шляхи та механізми їх реалізації. 

 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та 

доповнення до Програми затверджуються Бурштинською міською радою. 

 

Реалізацію намічених заходів та досягнення прогнозних показників 

передбачається здійснювати через економічні важелі державного 

регулювання та шляхом виконання місцевих цільових програм (додаток). 

Фінансування заходів цих програм здійснюватиметься з урахуванням 

реальних можливостей міського бюджету. 
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ЧАСТИНА І 

 
І. Оцінка стану та тенденції соціально-економічного розвитку 

м.Бурштин. 

 

         БУРШТИН -  місто-енергетик, потужне, сучасне промислове місто, яке 

працює як для бурштинської громади і для цілої України. 

         У місті функціонує ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС, яка є найбільшим 

промисловим об’єктом Івано-франківської області  і розташована в  6  км   на   

південний  схід  від  м.Бурштин, на річці Гнила Липа, на площі 25 га.  Її 

водоймище ( місткість 50 млн.куб.м.) займає понад 1 260 га.  

         Бурштинська ТЕС – найбільша в  Західній Україні теплова 

електростанція потужністю 2 400 МВт, яка є об’єднаною з енергетичною 

системою європейських країн (UCTE). Приєднання до UCTE відкрило 

можливості для збільшення експортних поставок електроенергії з України. 

Електрика вироблена на Бурштинській ТЕС експортується 

в Угорщину, Румунію та Словаччину. 

       «Бурштинський енергетичний острів» створює умови для синхронної 

роботи української енергосистеми з об’єднаною енергосистемою країн 

Європи, експорту української електроенергії: збільшуються  валютні 

надходження в Україну, наповнюються місцеві бюджети.  

        На Бурштинську ТЕС припадає понад 24% промислового виробництва 

області. Підприємством у 2014р. вироблено 10,0 млрд. кВт.год. 

електроенергії, що становить 100,8 відс. до рівня 2013 року. До осінньо-

зимового періоду 2014-2015 років на ТЕС відремонтовано усі 12 

енергоблоків.  

        Завдяки стабільній роботі промислового підприємства ДТЕК 

Бурштинська ТЕС та інших галузей місто має значні соціально-економічні 

показники розвитку. 

 

1.1.  ЕКОНОМІКА  м. БУРШТИНА 

 

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.  

 

Згідно з даними Головного управління статистики у Івано-Франківській 

області, за січень-грудень 2014р. промисловими підприємствами міста 

Бурштина реалізовано промислової продукції на 7163,1 млн. грн., що складає 

30 % від обсягу реалізованої продукції по області. 

  

       Основна причина росту виробництва промислової продукції - за 

рахунок проведення реконструкції електромереж та загального 
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технологічного оновлення підприємства  Бурштинська ТЕС. На даний час для 

виробництва залучено 8 блоків, а також планується запустити 9 блок 

найближчим часом. Збільшення потужностей має позитивний вплив на 

супутні виробництва, оскільки збільшується споживання вугілля, зростає 

завантаження сервісних підприємств та створення нових робочих місць. З 

початку 2014 року ДТЕК Бурштинська ТЕС інвестувала в ремонти майже 270 

млн. грн. Виконані роботи дозволять забезпечити безперебійне постачання 

електроенергії для споживачів України та Європи, а також і тепла для 

населення Бурштина. Для цього проведено ремонт насосного обладнання, 

бойлерів, арматури, замінено та утеплено магістральні і розподільні теплові 

мережі. Це не тільки забезпечить надійність постачання тепла споживам, але 

і знизить втрати теплоносія на відновлених ділянках.  

 

         У розрахунку на одну особу населення міста промислової продукції 

реалізовано на суму  455 700  грн.  Згідно даних Головного управління 

статистики в Івано-Франківській області даний показник  у м. Бурштині 

більший, ніж у середньому по області. В обсязі реалізованої продукції  за 

основними промисловими групами по місту частка енергії складає 99,9 %, що 

є вищою, ніж частка енергії в середньому по області. 

  

Головна ціль на 2015 рік  забезпечення стабільної роботи існуючого 

промислового комплексу міста, позитивних структурних зрушень у 

реальному секторі економіки міста на інноваційно–інвестиційній основі 

розвитку,  забезпечення покращення  життєдіяльності  та благополуччя 

мешканців міста. Збільшення обсягів виробництва промислової продукції, 

нарощування експортного потенціалу,  створення привабливого 

інвестиційного клімату у місті. Сприяння впровадження економічних 

реформ та поступовій інтеграції товарів місцевих виробників на світовий 

економічний простір. 

 

       Розвиток підприємництва є додатковим фактором, що позитивно впливає 

на зростання економіки міста. Малий бізнес м. Бурштин в основному 

зорієнтований на діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та 

послуг для населення.  Крім ТЕС, на території міста функціонують 78 

підприємств малого бізнесу, зареєстровано більше 200 підприємців – 

фізичних осіб. На території міста зосереджено 66,7 % будівельних 

організацій району. Містом створені сприятливі умови для залучення 

інвестицій. 

 

       Виробнича спеціалізація міста: предметом діяльності більшості 

суб’єктів  підприємництва є господарська діяльність у сфері оптової та 

роздрібної торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні послуги, 

будівництво та інші.  
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Питома вага підприємств, які одержали прибуток - 85,5 % у  загальній  

кількості п-в. 

 Питома вага підприємств, які одержали збиток –   14,5 %   у  загальній  

кількості п-в. 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб – підприємців) за період 2014 року склав 

241,1 тис. грн. (118 % до показника минулого року).  

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склав 

31 350,0 тис. грн. (105 % до показника минулого року). 

 

Обсяг виконаних будівельних робіт - 9 100,0 грн.( 89 % до показника 

минулого року). 

        Невід'ємною складовою економіки міста  є розвиток сфери 

обслуговування та підприємницької діяльності, мережа якої  нараховує: 

Кількість малих підприємств – 94 один. 

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб  - 544 один. 

Кількість створених нових робочих місць за рахунок малого підприємництва 

-7 роб. місць. 

          

1.2. БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

     

         За період 2014 р. підприємствами міста виконано будівельних робіт на 

суму 9362,0 тис.грн., що становить 1,6 % до загальнообласного обсягу.  

         Індекс будівельної продукції порівняно з 2013 роком становив 70,5 відс. 

Причинами його зниження є низька інвестиційна активність підприємств, 

здорожчання кредитних ресурсів, зменшення фінансування бюджетної 

сфери, збільшення вартості будівельних робіт із-за подорожчання 

будівельних матеріалів та паливно-мастильних матеріалів. Наслідком цього 

стало певне погіршення фінансового стану суб'єктів господарювання та 

уповільнення темпів надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

          Обсяги робіт з поточного ремонту переважали на підприємствах 

м.Бурштина (24-56%).    В галузі житлово-комунального господарства 

проведено: 

- капітальний ремонт ліфтів по вул. Стефаника,17 (1), С.Бандери,77а, 

Будівельників,2а (2), О.Басараб,3 – 18,6 тис.грн.; 

- капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вул.Петлюри,11 – 9,8 тис, 

грн.; 

 - капітальний ремонт внутрішнього освітлення по вул.Петлюри,11 – 29,0 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт приміщень загального користування будинку по 

вул.Петлюри,11 – 62,1 тис.грн.; 

-  проектно-вишукувальні роботи, в т.ч. дослідно-промислова розробка  

ділянки питних підземних вод "Коростовичі" – 173,2 тис.грн.; 

- капітальний ремонт системи вентиляції будівлі ДНЗ №2 «Берізка» - 23,9 

тис.грн.; 
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- капітальний ремонт системи вентиляції будівлі ДНЗ №3 «Світлячок» - 31,6 

тис.грн.; 

- капітальний ремонт сходових кліток та коридорів будівлі ДНЗ №6 

«Пролісок» - 8,4 тис.грн.; 

- капітальний ремонт системи вентиляції будівлі НВК м.Бурштин – 24,4 

тис.грн. 

- капітальні роботи по антикорозійному захисту газопроводів в житлових  

висотних будинках м.Бурштина – 36,1 тис. грн. 

- капітальний ремонт покрівлі по вул.Енергетиків,7 – 20,0 тис.грн. 

-  капітальний ремонт покрівлі по вул. Шухевича, - 60,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Стуса, 10 – 100,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт адмінбудинку по вул.С.Стрільців,4  - 16,2 тис.грн. 

- капітальний ремонт льодової арени по вул. Коновальця -  30,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт доріжки від вул.С.Стрільців до Енергетиків – 12,0 

тис.грн. 

- капітальний ремонт стоянок по вул. Енергетиків – 46,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт покрівлі по вул.Енергетиків – 10,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт пішохідної доріжки по вул. Енергетиків – 15,1 тис.грн. 

- капітальний ремонт тепломережі по вул.Енергетиків – 93,2 тис.грн. 

- капітальний ремонт покрівлі вул Д Галицького,5  - 112,1 тис.грн. 

- капітальний ремонт доріжки  біля ДНЗ №3 «Світлячок» - 11,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт доріжки біля ДНЗ № 2 «Берізка» - 43,8 тис.грн. 

- реконструкція БК ім.Шевченка – 77,6 тис.грн. 

- капітальний ремонт освітлення сцени Будинку культури ім.Т.Шевченка – 

5,3 тис.грн. 

- придбання м’якого інвентаря для сцени та залу Будинку культури – 30,0 

тис.грн. 

- капітальний ремонт Будинку культури ім.Т.Шевченка – 85,6 тис.грн. 

- капітальні роботи по зовнішньому освітленню – 54,8 тис.грн. 

- капітальний ремонт тепломережі по вул.Шухевича – 243,6 тис.грн. 

- заміна тепломережі в районі ЗОШ №3 – 50,0 тис.грн. 

- капітальний ремонт дороги по вул Енергетиків, С,Стрільців, Шухевича – 

64,6 тис.грн. 

- капітальний ремонт дороги по вул.Шухевича, 14,16 – 86,1 тис.грн. 

  

Діяльність будівельної галузі, спрямованої на реалізацію інвестиційної 

політики в місті, впливає на масштаби та темпи розвитку окремих галузей 

міської інфраструктури . 

 

1.3. Споживчий  ринок  товарів м. Бурштина  у  2014 році 

 

     Через роздрібну торгову мережу підприємств, фізичних осіб-підприємців 

та мережу ринків м.Бурштина у 2014 р. населенню реалізовано товарів на 

270,5 млн. грн., що  на  2,7%  більше   обсягу  2013 р. За абсолютним  

приростом  обороту  на  одну  особу та  темпом  зростання обороту 
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роздрібної торгівлі до 2013 р. місто посіло відповідно друге та п’яте місця  

серед  міст  обласного  значення  та  районів  області. Оборот ресторанного 

господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців)  зріс у 2014 

р. проти 2013  р. на  1,4%  і  склав 32,5 млн. грн. Підприємства (юридичні 

особи) забезпечили 26,5% загального обороту, через  торгову  мережу  та  

мережу  ресторанного  господарства  яких  за  2014 р.  продано  товарів  на  

80,3 млн. грн.  

 

1.4. Про оплату населенням житлово-комунальних послуг  

 

     Упродовж грудня 2014 року населенням м.Бурштина оплачено за 

житлово-комунальні послуги 3,4 млн грн або на 33,4% більше від 

нарахованих за цей місяць сум. Заборгованість населення з оплати житлово-

комунальних послуг зменшилась упродовж місяця на 13,5% і на кінець 2014 

року становила 5,4 млн грн. Середній термін заборгованості населення за всі 

види послуг склав 6,6 місяця. У грудні 2014 року мали борг за 3 місяці і 

більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 65,7%  

власників особових рахунків, за  утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій – 62,1%, за централізоване водопостачання та 

водовідведення – 58,8%, газопостачання – 19,3%, за вивезення побутових 

відходів – 0,8%.  

  

1.5. Заробітна плата найманих працівників на підприємствах, в 

організаціях  у 2014 році 

 

     Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, 

зайнятих на підприємствах, в установах, організаціях (з кількістю 

працівників 10 і більше осіб)  у 2014 році склала 3965,0 грн., що перевищує у 

3,2 раза рівень мінімальної заробітної плати  (з 1 грудня 2013 р. 1218 грн) і на 

12,7% середній розмір по області. Порівняно з  2013 р., заробітна плата 

збільшилась на 1,2%.  

 

1.6. ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ. 

 

Чисельність населення м. Бурштин  на 01.01. 2015 року, становила 15,7 

тис. осіб. Кількість народжених – 145 осіб. Кількість померлих- 135 осіб. 

м.Бурштин – 15.7 тис. осіб  

с.Вигівка  - 0,4 тис.осіб, кількість дворів – 142. 

Людина – це найголовніше багатство міста, основний потенціал його 

розвитку. Причому до цього потенціалу відносяться як сьогоднішні жителі 

міста, так і ті, хто мешкав на його території та своєю діяльністю створив 

підґрунтя поточних та передумови для майбутніх досягнень прийдешніх 

поколінь. Адже серед них є люди, які так само прагнуть розвиватися, 

самовдосконалюватися та досягти нових обріїв у збереженні довкілля нашого 

міста.  
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        Для Бурштина характерне постійне зростання кількості населення. 

Порівняно з 1965 роком кількість жителів міста зросла майже втричі, в той 

час, як по району воно скоротилося більше як на чверть. 

 

Таблиця 1. Динаміка зміни населення міста. 
 

Кількість наявного 
населення, тис. осіб 

1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 

по м.Бурштину 5,5 12,1 13,4 14,9 15,1 15.4 15.7 

Бурштин у % до нас. району 6,4 16,5 19,7 21,6 23,6 25.5 28,9 

          

За кількісними даними перепису населення 2002 року Бурштин вийшов на 

шосте місце у області. Показники народжуваності та смертності зараз 

вирівнюються, що свідчить про покращення демографічної ситуації. 

Протягом 2010-2014 рр. постійно спостерігається позитивне сальдо 

природного руху. 

 

Динаміка населення в м.Бурштин, тис. осіб 
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додаток 

 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

Населення 
     

Чисельність наявного населення на кінець звітного року ( на 1 січня 
наступного за звітним року) тис. осіб 15,70  

Чисельність постійного населення на кінець звітного року тис. осіб 15,10  

Площа територіальної громади (міста) кв. км 21,63  

Густота населення  тис. осіб/кв.км 0,85  

Розподіл населення за статтю  
     

Кількість чоловіків  тис. осіб 7,7  

Кількість жінок  тис. осіб 8,0  

Кількість чоловіків на 100 жінок  осіб 96  

Розподіл населення за віком  
     

кількість населення , молодшого від працездатного віку в т.ч. тис. осіб 3,10  

кількість населення від 0 до 6 років включно тис. осіб 1,00  

кількість населення віком від 7 до 16 років тис. осіб 2,10  

кількість населення працездатного віку тис. осіб 8,70  

кількість чоловіків працездатного віку тис. осіб 4,00  

кількість жінок працездатного віку тис. осіб 4,10  

кількість населення старшого від працездатного віку  тис. осіб 3,90  

кількість чоловіків старших від працездатного віку тис. осіб 1,90  

кількість жінок старших від працездатного віку  тис. осіб 2,00  

Розподіл населення за віком у %  
     

населення молодше від працездатного віку у % до всього населення  % 19,7  

населення працездатного віку у % до всього населення  % 55,4  

населення старшого від працездатного віку у % до всього населення  % 24,8  

Демографічні показники  
     

Кількість пенсіонерів на кінець звітного періоду  тис. осіб 5,8  

Коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) населення на 1000 
жителів проміле 0,03 

Кількість народжених за звітний рік  тис. осіб 0,15  

Кількість померлих за звітний рік  тис. осіб 0,14  

Кількість пенсіонерів на 1000 жителів  осіб 372  

Кількість народжених на 1000 жителів  осіб 10  

Кількість померлих на 1000 жителів  осіб 9  

Зайнятість та доходи  
     

Чисельність зареєстрованих безробітних  осіб 194 

Потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих 
місць вакансії 76 

Навантаження на одне вільне робоче місце, вакансію осіб/вакансію 2,14  

Кількість створених нових робочих місць одиниць 144 

Працевлаштовано всього осіб 144 

Працевлаштовано жінок осіб 94 

Працевлаштовано жінок у % до всіх працевлаштованих % 65  

 
Середньомісячна заробітна плата найманого працівника грн. 3965,00  
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1.7. Транспорт та зв’язок. 
 

Транспортне сполучення з містом здійснюється залізничним та 

автомобільним транспортом. За межами міста в південній частині на відстані 

4км розміщена залізнична станція Бурштин ІІ класу, яка здійснює 

пасажирські і вантажні перевезення. 

         В межах міста транспортне сполучення  забезпечується : 

 - підприємствами міста – організовується доставка працівників до місця 

роботи; 

 - приватними підприємцями – юридичними особами; 

 - приватними підприємцями – фізичними особами , які надають послуги 

таксі. 

         Існуючий рівень автомобілізації досить високий – 250 од. на 1 тис. 

мешканців, у т.ч. легковими індивідуальними автомобілями – 209 од. 

 

         Проведено вимірювання еквівалентних рівнів шуму в реперних точках 

на території забудови м. Бурштин з метою створення карти шумового 

забруднення та розроблення пропозицій по зниженню шуму від 

транспортних потоків. Згідно результатів звіту про науково-дослідну роботу 

Національним авіаційним університетом (м. Київ)  рівні шуму на території 

житлової забудови не перевищують допустимих рівнів. Також проведено 

визначення електромагнітної обстановки у м. Бурштин, які показали, що 

практично в усьому діапазоні частот, що використовуються промисловими та 

радіотехнічними пристроями рівні електромагнітних полів випромінювань на 

території міста значно нижчі за гранично допустимі.                                                      
додаток 

Дорожнє господарство     
                                                                               
Показник Одиниці  Результат 

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі в межах 
територіальної громади всього  км 94,40  

дороги обласного значення  км 7,50  

Загальна протяжність комунальних доріг км 25,00  

Загальна протяжність доріг місцевого значення  км 61,90  

Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі з твердим 
покриттям  км 40,70  

Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям  км 29,70  

Протяжність мережі з щебеневим покриттям  км 24,00  

Протяжність тротуарів та пішохідних доріжок з твердим 
покриттям км 14,50  

Протяжність велосипедних доріжок з твердим покриттям  км 12,00  

Загальна площа вулично-дорожньої мережі в межах 
територіальної громади всього  тис.кв.м  472,00  

Загальна кількість вулиць  одиниць 58,00  

Кількість паркувальних місць на спеціально відведених 
майданчиках  одиниць 46,00  

Площа, відведена під паркування  кв.м 2 760,00  

Кількість світлофорів, що обслуговуються комунальними 
службами  одиниць 2 

Загальна протяжність мостів та шляхопроводів  км 0,52  
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1.8. ЗЕМЕЛЬНІ   ВІДНОСИНИ 

 

 Площа Бурштинської міської ради становить – 2163, 0 га. , в тому числі 

в межах населених пунктів Бурштина і села Вигівки – 1133, 0 га. з них с/г 

угідь 1297,1659 га. 

           Площа земель розпайованих сільськогосподарського товарного 

виробництва. Загальна кількість земель запасу – 394,2611 га, з них ріллі – 

35,24 га, сінокоси – 37,4325 га, пасовищ – 204,1185 га, під господарськими 

дворами – 7, 2986 га, забудовані землі – 72,7551 га інші земля – 37,4164 га.   

   На території міської ради зареєстровано 2 фермерські господарства:  

 фермерське господарство Марусячин Остап Степанович – 88,55 га, з них 

ріллі  60, 40 га; фермерське господарство «СКАВА» - 26,2118 га, 

            На даний час у власності громадян знаходиться – 928, 69 га  землі : 

- особисті підсобні господарства – 531, 29 га; 

- присадибні ділянки – 168, 43  га; 

- садівництво – 17, 8 га; 

- гаражне будівництво – 5, 42 га; 

- переведено в  землі запасу земельні ділянки  - під комерцію – 0,54 га; 

            По міській раді  укладено і зареєстровано 144 договори, фізичні особи 

– 114, юридичні – 30.  

             До бюджету міста за оренду землі надійшло 554 715, 71 грн., за 

земельний податок – 215 837,14 грн. Передано у власність  за звітний період   : 

- отримано заяв по земельних питаннях – 467 ; 

- видано рішень по приватизації земельних ділянок - 234; 

- вирішено питань по земельних конфліктах – 6; 

- поновлено  договорів оренди земельних ділянок - 14; 

- видано довідок по земельних питаннях –356 

 

Структура земельного фонду м. Бурштина (га) 

 

        Генеральний план міста пройшов стадію оновлення та  проходження 

експертизи та кінцевого затвердження у вересні 2014р. Відповідно до нового 

Генерального плану передбачається збільшення кількості земель 

промислового призначення на 15га, розроблено історико-архітектурний план, 

де виділено усі об’єкти історичного значення, чітко вказані рекреаційні зони 

міста (парки, сквери), що дасть можливість уникнути несанкціонованої 

забудови в цих місцях та присвоїти їм офіційні назви. 
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1.9. Екологічна діяльність у 2014р. 

 

1. Робочою групою по роботі з населенням щодо організації збору твердих 

побутових та скиду рідких відходів у приватному секторі, проведено 

подвірний обхід мешканців вулиць. Останніх під розпис ознайомлено з 

рішенням сесії міської ради про заборону безконтрольного скиду на території 

міста твердих та рідких побутових відходів. Викладене висвітлено та 

прокоментовано у міські газеті.  

2. Створеною постійно діючою комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами, впродовж звітного періоду проводилась фіксація місць 

несанкціонованого утворення звалищ побутових відходів. Виявлені місця 

оформлялись Актом та відповідним інформування комунальних служб для їх 

ліквідації. Зокрема, це стосувалось старої частини міста - вулиць Молодіжна, 

Герцена, Шевченка, території колишнього цегельного заводу. 

3.Для донесення інформації жителям міста про переваги роздільного 

сміттєзбирання, відділом були розроблені інформаційні листівки. Останні 

вивішувались на дошках оголошень на території міста та на Інтернет-сайті 

«Відкрите місто».  

У рамках проекту створена інтернет-сторінка, яка дає можливість 

жителям привернути увагу до актуальних проблем нашої громади, місцевій 

владі – оперативно реагувати на ці проблеми, громадам – самоорганізуватися  

навколо вирішення проблем, місцевому бізнесу та інститутам  громадського 

суспільства – планувати свої благодійні ініціативи, базуючись на реальних 

потребах громад. Головне він – став платформою, на якій вже є приклади 

успішної співпраці влади, громади та бізнесу.  

4.В плані проведення просвітницької роботи серед найменших мешканців 

міста щодо поводження з побутовими відходами, відділом завершено роботу 

по розповсюдженню придбаної дитячої книжки «Чепурик» у дошкільних 

навчальних закладах та школах міста. 

5.Щодо порушень правил благоустрою, створеною комісією систематично 

проводились рейдові перевірки дотримання вимог цих правил. Зокрема, на 

орендованих територіях суб’єктами підприємництва та навколо будинків 

співвласників громадян і прибудинкових територіях, які обслуговує КП 

«Житловик», комісією фіксувались окремі порушення, які вносились до 

відповідних приписів та інформувань. 

6.Впродовж 2014 року працівниками відділу в складі постійно-діючої комісії 

складено та погоджено 17 Актів обстеження та видалення зелених 

насаджень. Контроль за їх виконанням здійснювався на підставі виданих 

Ордерів.  Несанкціоновані дії по зрізуванню зелених насаджень, відділом у 

звітному періоді не фіксувались.  

7.Завершена робота по оформленню права власності громади на 2 сквери та 1 

парк, як зон рекреаційного призначення. На часі затвердження кадастрових 

номерів на земельні ділянки під 4 скверами та 1 парком з наступним 

виготовленням права власності на них.  
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1.10. РОБОТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ  КОМІСІЇ 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексом України про адміністративні правопорушення, Положенням про 

адміністративні комісії Української РСР затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 9 березня 1988 р № 5540- ХІ, протягом 

2014 року адміністративна комісії при виконавчому комітеті Бурштинської 

міської ради здійснювала свою діяльність, виконуючи основні покладені 

завдання: розгляд справ про адміністративні правопорушення, охорона прав і 

свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних 

інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, 

зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у 

дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги 

до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного 

виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. 

      Адміністративною комісією при виконавчому комітеті міської ради 

протягом 2014 року розглянуто 20 протоколів про вчинення громадянами 

адмінправопорушень. 

 

Рік 

Кількість 

проведених 

засідань 

адміністративної 

комісії 

Кількість 

винесених 

постанов 

Сума 

накладеного 

штрафу, грн 

Сума штрафів, 

сплачених 

добровільно 

2014 8 20 1071 51 

       

У 2014 році адміністративною комісією проведено вісім засідань на яких 

розглянуто 20 справ про адміністративні правопорушення та накладено 

стягнень у вигляді штрафів на загальну суму  1071 грн.  

      Проводячи аналіз складених протоколів по статтях можна відмітити, що 

найбільш поширеного застосування набула ст. 150 КУпАП, яка передбачає 

відповідальність за Порушення правил користування жилими будинками і 

жилими приміщеннями, санітарного утримання місць загального 

користування, сходових кліток, ліфтів, під’їздів, придомових територій, 

порушення правил експлуатації жилих будинків. 

     За 2014 рік у журналі реєстрації адміністративних справ зареєстровано 19 

адміністративних справ  та  1 справа  перейшла з 2013 року : 

- Бурштинська міська рада - 3 протоколи  по  ст.212-1,  

- КП «Житловик» - 14 протоколи по ст.150, 

- Галицьким РВ УМВС –  2 справ по ст. 156 ч.2  

- Рахівським РВ УМВС  -  1 справа по ст. 159 ч.1 

Направлено 1 постанову адміністративної комісії для стягнення в 

примусовому порядку штрафу  на суму 510,00 грн. 
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1.11. Державно-приватне партнерство 

 

        Основою економічного розвитку та умовою підвищення якості життя 

територіальної громади була і є  економічна діяльність. Успішність цього 

процесу  залежить від партнерських відносин, а також  активності  усіх 

членів  територіальної громади. 

         Бурштин - регіон присутності ДТЕК, яка активно працює з містом в 

рамках Стратегії соціального партнерства з метою підвищення рівня 

добробуту, покращення середовища життя та праці, умов для всебічного 

розвитку мешканців міста.  ДТЕК є важливим і надійним партнером, який 

вже вклав значні кошти в розвиток міста та  продовжуватиме свою політику 

підтримки для розвитку громади Бурштина. 

        Першим кроком партнерства – це є підписання Декларації соціального 

партнерства компанії ДТЕК та містом Бурштин у квітні 2011 року.  З цього 

часу і почалася робота щодо розробки концепції сталого розвитку 

територіальної громади.  

       Другий крок -  розробка стратегічного концептуального бачення та 

затвердження Стратегії соціального партнерства ДТЕК та м.Бурштин на 

2013-2015рр. (рішення сесії міської ради № 03/29-13 від 03.01.2013р. «Про 

Стратегію соціального партнерства ДТЕК і міста Бурштина на 2013-

2015рр.»), яка передбачає розвиток у п’яти пріоритетних напрямках: А. 

Охорона здоров’я; В. Розвиток бізнес-середовища; С. Соціальна 

інфраструктура;  D. Підвищення енергоефективності;  E. Активізація 

громади. 

       Проекти Стратегії загальною вартістю 12 633,6 тис. грн. мають 

підтверджене співфінансування з боку компанії ДТЕК та інших джерел, 

здійснюються шляхом державно-приватного партнерства:   

 в т.ч.  2013 -  6 271,5 ;   2014 -  3 081,0 ;  2015 -  3 281,1.  

У 2014 році ініціативні групи та громадські організації Бурштина 

проявили особливу активність. На конкурс міні-проектів "Місто своїми 

руками" було подано 22 заявки. Загальна запитувана сума всіх поданих 

проектів склала  339 433 грн. при бюджеті конкурсу -  250 000 грн. 

Переможцями стали ті проекти, які набрали найбільшу кількість балів: таких 

виявилося 15  із 22-ох,  поданих на конкурс. 
 

                        Проекти Факт 
2013 

Факт 
2014 

 
Напрям А: Охорона здоров’я  

 
834,2 

 
165,9 

А. Забезпечення міської лікарні обладнанням 
 

649,7 - 

А. Підвищення кваліфікації персоналу лікарні 
 

19,4 23,6 

А. Просвітницька робота з різними категоріями 
 

42,2 - 

А. Поточний ремонт приміщення лікарні 
 

122,9 142,3  
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Напрям В:  Розвиток бізнес середовища 
 

186,3 2944,9 

В 1.1. Розробка інвестиційного проекту 
індустріального парку 

- 2496,2 

В 1.2. Розробка і впровадження Інтернет порталу 46,0 46,0 

В 1.4. Розробка та реалізація місцевої програми 
туризму 

40,0 - 

В 2.1. Створення Бізнес-центру у структурі АМЕР 84,3 402,7 

В 2.2. Підготовка інфраструктури у проведенні 
ярмарок 

16,0 - 

 

 
 Проекти 

факт 
2013 

факт 
2014 

 
Напрям С: Соціальна інфраструктура: 
 

 
459,8 

 
55,1 

С 1.1. Встановлення пом’якшувальних .установок 
води в освітніх  закладах  

18,3 - 

С 1.2. Комп’ютеризація міської ради. 
          Заміна вікон 

31,8 21,8 

С 1.3. Придбання комп’ютерних / мультимедійних 
класів у освіті 

165,4 15,8 

С 1.4. Обладнання 6-ти дитячих майданчиках у 
школах і садках 

27,0 - 

С 1.6. Ремонт сцени та придбання крісел 
           Будинку культури ім. Т.Шевченка 

120,0 - 

С 2.1. Центр розвитку і дозвілля, школа   
суспільного лідерства 

65,8 14,0 

С 2.2. Підтримка діяльності Центру реабілітації 
дітей 

31,5  3,5 
 

  

 
Напрям Д: Енергоефективність: 

 
1912,75 

 
1955,2 

Д 1.1.Створення с-ми енергомоніторингу бюдж. уст. 
«Комплекс енергоефективних заходів в районі вулиці 
Калуська, С.Стрільців, Енергетиків» 

 
217,77 

15,0 
- 

Д 1.2. Інформаційні компанії щодо енергозбереження 42,0 - 

Д 1.3. Створення ОСББ в будівлях, де проводяться          
енергоефективні заходи 

- 19,0 

Д 2.1. Реконструкція с-ми опалення та гарячого 
водопостачання в 10 будинках по вул. Будівельників 
 

127,8 138,2 

Д 2.2. Капітальний ремонт квартальної тепломережі в 
районі ПК   «Прометей» 
 - «Заміна вікон в будівлях ЗОШ № 1,ДНЗ № 6»  
 - «Енергоефективні заходи в р-ні Коновальця,   
Стефаника, Міцкевича по зовн. освітленню» 

 
541,54 

 
- 

Д 2.3. Заміна квартальних мереж трубопроводів та 
будинков вводів труб теплопостачання на 
попередньо ізольовані по вул. Шухевича   
4,6,8,10,12,14,16 

 
150,0 

 
- 

Д 2.4. Комплекс енергоефективних  заходів в будинках по 
вул. Шухевича  
Енергоефективний садок у місті Бурштині  
«Придбання теплових лічильників по висотних житлових 
будинках»  

 
 

186,79 
29,95 

 
 
- 

1070,2 

Д 2.6. Заміна вікон міської лікарні на енергоефективні 
Реконструкція будинку по вул.Петлюри,11 

           525,436 
91,47 

          504,3 
208,5 

Напрям: Активізація громади: 150,0 250,0 

1.1. Впровадження міського конкурсу «Місто своїми 
руками  

150,0 250,0 
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Протягом року проводилися спільні засідання Комітету з управління та 

впровадження проектів Стратегії,  конкурсні комісії по вибору виконавців 

робіт, зустрічі, круглі столи з питань розвитку міста на довготерміновий 

період та щодо розробки  Стратегії ДТЕК на 2016/2020рр.  

           Важливою складовою розвитку міста є залучення інвестицій, що 

забезпечить певний економічний та соціальний рівень, підвищення 

привабливості регіону для бізнесу, сприяння створенню додаткових робочих 

місць, забезпечення конкурентоспроможності самоврядних територій.  

            Одним із пріоритетних проектів, визначених Стратегією соціального 

партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштина є створення індустріального 

парку на території міста.     

             В даному напряму місто Бурштин  засвідчило свою зацікавленість у 

реалізації конкурсу Міністерством  Закордонних справ  Республіки Польща   

«Польська допомога для розвитку 2014» по проектній заявці «Бізнес без 

кордонів» у партнерстві з ASM – Centrum Badaс i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

(Польща), а також   Громадською Організацією «Агенція європейських 

інновацій».  

             Ми очікуємо, що завдяки цьому проекту розширяться наші контакти з 

органами місцевого самоврядування Польщі у сфері залучення іноземних 

інвестицій та підготовці спільних проектів. Для нас буде корисним на 

практиці  ознайомитись із польським досвідом у сфері залучення іноземних 

інвестицій та налагодження ефективної співпраці з закордонними бізнес-

структурами, що дозволить нашому місту більше розвиватися та збільшить 

нашу інвестиційну привабливість.                                                                    

           Впродовж 4-х місяців проводилась робота в українсько-польському 

проекті "Школа залучення інвестицій для органів місцевого 

самоврядування", розробляючи та просуваючи інвестиційні пропозиції 

міста. Завдяки даному проекту уже в наступному році місто буде 

представляти свої інвестиційні пропозиції у м.Краків та внесення їх у 

спільний каталог європейських проектів. 

            Протягом року розроблено та  подано проекти розвитку  в Івано-

Франківську обласну державну адміністрацію до участі в обласному конкурсі 

проектів та програм розвитку місцевого самоврядування  заявки проекти 

розвитку громади та визнано переможцями проекти: 

1. проект «Знову відкриваю Кобзаря» - 198,0 тис.грн. для реконструкції 

Будинку культури ім.Т.Шевченка; 

2. проект  «Громада кращого довкілля» - 75,0 тис. грн. для покращання 

благоустрою відпочинкової зони парку ім. Міцкевича (заміна освітлення, 

лавок, встановлення сміттєвих урн). 

         Практика засвідчує, що ініціативна громада, залучаючи ресурси 

іноземних грантів, у партнерстві з обласною владою, може ефективно 

реалізувати власний потенціал, покращити не тільки інфраструктуру, але й 

добробут місцевих жителів.  
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1.12. Фінансова діяльність  

 

Для виконання своїх завдань  органи місцевого самоврядування   повинні 

мати  достатні фінансові  та матеріальні ресурси, а також право самостійно 

управляти  й розпоряджатися цими ресурсами. Ресурси міського бюджету є 

обмеженими, фінансові ресурси на соціально-економічний розвиток міста, на 

жаль, у дефіциті.  

Важливою ланкою роботи є забезпечення виконання  міського бюджету. 

За 2014 рік до міського бюджету надійшло доходів в сумі 19106,2 тис.грн., в 

т.ч. доходи загального фонду в сумі 13067,3 тис.грн., що становить 105,8 % 

до затвердженого плану та спеціального фонду в сумі 6038,9 тис.грн., що 

становить 85,1 % до затвердженого плану. Надійшла дотація з державного 

бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в 

сумі 1 000,0 тис.грн. та інша субвенція в сумі 75,0 тис.грн. 

Основним показником доходів загального фонду є податок на доходи 

фізичних осіб (закріплені доходи, що враховуються при визначенні обсягів 

міжбюджетних трансфертів), який склав  в сумі 10947,6 тис.грн. (104,5%) при 

плані 10472,8 тис.грн.  

Питому вагу у міському бюджеті займають власні доходи (доходи II 

кошика), які склали в сумі 1044,0 тис.грн. Надійшло плати за землю в сумі 

870,0 тис.грн., місцеві податки і збори – 93,8 тис.грн. 

По спеціальному фонду міського бюджету надійшла субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію та 

ремонт доріг комунальної власності в сумі 245,2 тис.грн. та субвенція в сумі 

1856,5 тис.грн. на виконання природоохоронних заходів фонду охорони 

навколишнього середовища. 

Видаткова частина міського бюджету становить в сумі 22115,5 тис.грн., 

в т.ч. загального фонду 13134,8 тис.грн. та спеціального фонду в сумі 8980,7 

тис.грн. У першу чергу відкрито фінансування для здійснення видатків на 

заробітну плату з нарахуваннями в сумі 9302,3 тис.грн., харчування – 1027,1 

тис.грн., оплата енергоносіїв – 1210,1 тис.грн., виплата матеріальних допомог 

– 36,9 тис.грн. 

Основний напрям фінансування загального фонду міського бюджету – 

це видатки, віднесені до захищених статей бюджету, спеціального – видатки 

на фінансування програм соціально-економічного розвитку та 

природоохоронних заходів по охороні  природного середовища. 

- видатки на оплату праці – 9193458.73 грн. 

- харчування дошкільних закладів – 926013.40 грн. 

- енергоносії –  580636.00  грн. 

- вилучення до державного бюджету – 1421828.00 грн. 

-видатки на покриття заборгованості, що виникли у попередні роки –      

442041.00  грн. ( заг. фонду) 

- матеріальна допомога  - 41.000 грн. 



 20 

Додаток 

 

Назва податку Фактичне 

надходження 

(без урахування 

трасфертів), 

тис.грн.  

Частка до 

загального 

обсягу 

фактичних 

надходжень,  

%  

Відсоток 

виконання до 

затверджених 

радою 

показників 

Всього доходів 

загального фонду 

(власні) 

 

11992,3 

 

75.3 

 

97,6 

   в т.ч. податок з 

доходів  

10947,6 

 

91.3 104,5 

Плата за землю 870,0 7,2 96,2 

Місцеві податки 93,8 0,8 92,2 

Інші надходження 80,9 0,7 106 

Всього доходів 

спеціального фонду 

(власні) 

 

3937,2 

 

24.7 

 

112 

Збір за першу 

реєстрацію 

транспортних засобів 

 

188,2 

 

4.8 

 

47,1 

 

Єдиний податок 

 

1626,4 41.3 95,7 

Власні надходження 

бюджетних установ 

869,3 

 

22.1 96,2 

 

Всього власних 

доходів: 

 

15929,5 

 

 

* 

 

* 

  

Надійшла до міського бюджету додаткова дотація, тис.грн. 
 

з державного бюджету Дотація на вирівнювання фінансової 

забезпеченості місцевих бюджетів 

1000,0  

субвенція із 

державного бюджету  

Реконструкцію,  ремонт утримання 

доріг комунальної власності 

801,1 

із районного 

екологічного фонду 

для проведення гідротехн. заходів 

території міст 

3622,4 
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1.13. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ 

 

      Складено 728 актів обстеження матеріально-побутових умов проживання 

громадян, більшість яких були направлені в управління праці та  соціального 

захисту населення Галицької РДА для призначення субсидій громадянам 

міста Бурштина, для  надання матеріальної допомоги Галицькою районною 

та обласною  адміністраціями,   здійснення догляду за одинокими 

перестарілими громадянами, що потребують постійного стороннього догляду 

та допомоги, в пенсійний фонд, на МСЕК для призначення пенсій по 

інвалідності, для надання матеріальної допомоги міською радою хворим та 

малозабезпеченим;  

 

- прийнято документів на субсидію на початок опалювального сезону – у 508 

чол., що дало можливість пенсіонерам, людям похилого віку , інвалідам, 

малозабезпеченим  вирішити проблеми з оформленням субсидій на місці, 

зняло потребу людей добиратися в Галич; 

 

- надано консультацій з питань соціального захисту населення– 1230 чол.; 

 

- складено акти обстеження та комісією призначено матеріальну  допомогу 

малозабезпеченим, одиноким громадянам, багатодітним сім’ям, дітям-

інвалідам, сиротам, онкохворим на лікування та для вирішення соціально-

побутових проблем – 95 чол. на суму 30250 грн. з міського бюджету; 

  

-  надано допомогу продуктами харчування одиноким перестарілим 

громадянам, малозабезпеченим сім’ям до свят Великодня – 22 чол. на суму 

950 грн., до дня людей похилого віку – 25 чол. на суму  1300 грн. 

- до свят Великодня надано допомогу багатодітним сім'ям – 11 сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, продуктовими наборами  на 

суму 1200 грн. 

 

-   центром соціального захисту населення проведено заходи для дітей до Дня 

міста у вересні – малюнок на асфальті. У заходах  прийняло участь 58 дітей, 

які відповідно до зайнятих місць були нагороджені призами; 

 

  - центром соціального захисту проводиться видача повідомлень про 

призначення субсидій малозабезпеченим категоріям населення;  

- проводиться   оформлення пакету документів для призначення багатодітним   

матерям звання «Мати-героїня»; 

 

- станом на 01.01.2015р. зареєстровано 49 чоловік внутрішньо переміщені зі 

східних областей України, на території яких проходить антитерористична 

операція. 
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 1.14. Звернення громадян за 2014р. 

 

На виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 

«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування 

конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування» проведено даний аналіз звернень громадян за  

2014 рік. 

Здійснено відповідні заходи щодо забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на звернення, подальшого покращення та всебічного 

розвитку питань, які порушуються громадянами перед органом місцевого 

самоврядування. Ці питання регулярно розглядаються на засіданнях міської 

ради та виконкому, нарадах міського голови, структурних підрозділах міської 

ради. 

Загальна кількість звернень громадян  м. Бурштина та с. Вигівка, які 

надійшли на розгляд до виконавчого органу міської ради  за звітний період - 

1548 ,  інформаційних запитів на публічну інформацію – 15. На особистому 

прийомі у міського голови  побувало   144 громадян.  Видано  2045 довідок 

на усні звернення громадян. Прийнято 459 розпоряджень міського голови, з 

них: 172 – з основної діяльності, 156 – про надання відпусток,  43 – про 

відрядження, 83 – по особовому складу. 

Від жителів міста через органи  влади вищого рівня до виконкому 

міської ради за 2014 рік надійшло 10 звернень (4 звернення із Івано-

Франківської ОДА та 6 звернень з Урядової «гарячої» лінії). В цих 

зверненнях порушувались питання про :  виділення та ремонт житла,  

відновлення  роботи автостанції, виділення матеріальної допомоги, 

покращення житла, нарахування субсидій та скарга на перевізників. 

Крім цього надійшло 8 депутатських звернень від депутатів Верховної 

Ради України та 2 депутатських звернення від депутатів міської ради. 

На протязі звітного періоду надійшло 45 колективних звернень. В 

колективних зверненнях порушувалися питання про благоустрій при 

будинкових територій, вилов безпритульних собак, ремонт покрівель, 

зрізання та чистку дерев, винесення з центру міста телевізійної вишки, 

будівництво каналізаційних мереж та ремонт теплової мережі , прийняття на 

баланс тепломереж в старій частині міста, приватизація прибудинкової 

території біля буд. № 73, № 75 по вул. С. Бандери, прийняття на баланс               

буд. № 75 А по вул. С. Бандери, прийом на роботу по переводу працівників 

навчальних закладів, громадські слухання в с. Вигівка. 

Основними питаннями, що порушуються  громадянами  у  зверненнях, є  

питання про: 

  - надання матеріальної допомоги на лікування онкохворих, 

малозабезпеченим та людям похилого  віку - 95  звернень;  

-  постановлення на чергу під будівництво індивідуального житла та 

автогаражів  -   33 звернення; 

- поставлення на чергу під ОСГ – 6 звернень; 

- поставлено на чергу під ОЖБ -  22 звернення; 
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- відказ від земельних ділянок під ОСГ – 8 звернень; 

- продовження ( поновлення) термінів договорів оренди земельних ділянок 

– 14 звернень ( 0, 91 га); 

- затвердження кадастрових номерів по технічній документації – 55 

звернень; 

   -   затвердження кадастрових номерів по складанню проектів відведення – 

64  звернення      

     -   надання дозволів на складання проектів відведення земельних ділянок з 

передачею у власність ОЖБ, ОСГ, садівництво, автогаражів – 167 звернень; 

   -   надання дозволів на виготовлення техдокументації щодо встановлення               

( відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) ОЖБ, ОСГ, 

садівництва, будівництва індивідуальних автогаражів – 98 звернень; 

       - звільнення від батьківської плати за відвідування ДНЗ дітьми з 

малозабезпечених та багатодітних сімей – 81 звернення ;                                 

-  приватизація квартир та житлових приміщень в гуртожитках – 156 

звернення; 

  - видача ордерів на житлові приміщення в гуртожитках та на соціальне 

житло – 331 звернень;       

   -  та інші –  418  звернень. 

Особлива увага приділяється  вирішенню проблем, з якими звертаються 

ветерани війни та  праці, інваліди, учасники бойових дій, учасники війни, 

учасники УПА, пенсіонери, багатодітні сім’ї, одинокі матері, особи, які 

постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС, особи внутрішньо переміщені зі 

східних областей України, на території яких проходить антитерористична 

операція та інші громадяни, які потребують соціального захисту. До 

виконавчого органу міської ради від даної категорії осіб надійшло : 144 усних 

звернень,  з них - 15 повторних,   1  – колективне, 2  звернення  від дітей війни;  

30 звернень від пенсіонерів; 1 звернення від інвалідів загального 

захворювання; 3  звернення від приватних підприємців; 47 звернень від 

безробітних громадян;  4 звернення від студентів;  56 звернень від працівників 

підприємств та організацій міста;  1 звернення від ліквідатора ЧАЕС. 

          На сесії міської ради прийнято 264 рішень. З них задоволено – 258 ,  

відмовлено – 6.  Проведено 7 засідань опікунської ради. На засіданні 

виконкому міської ради розглянуто – 242 заяви. З них задоволено – 224, 

відмовлено – 18. 

          Зареєстровано - 145 народжень дітей, 103 шлюби, 135 смертей. 

 

          Міським головою взято під особистий контроль забезпечення вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Вживаються 

невідкладні заходи щодо кваліфікаційного і об’єктивного розгляду звернень 

громадян з метою вирішення порушених у них питань та недопущення 

подання  повторних  звернень до інших органів влади. Приймаються заходи 

по недопусканню фактів порушень термінів розгляду звернень громадян, 

вчасного  інформування  заявників про вирішення  питань, з якими вони 

звертаються . 
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 1.15. Житлово-комунальне господарство 

 

По своїй структурі місто складається з багатоповерхової забудови 60 % 

та приватного сектора 40 %.  На території міста розташована п'ята частина 

житлового фонду району. Близько 83% міського житла обладнано 

водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, гарячим 

водопостачанням.  

           Житловий фонд м. Бурштина складає 103 будинки загальною площею 

207606 м2, з яких 41225,7 м2 обладнано ліфтами (10 будинків). У житловому 

фонді налічується 4492 квартир, з яких 3272 квартири приватизовані 

(площею 157953 м2). Основу житлового фонду м. Бурштина складають 4-х та 

5-ти поверхові панельні будинки, з яких 26 комплексної експериментальної 

серії, розробленої ЦНІІЕП житла в 1961- 63 рр. 

 

Довідка:   103 висотних житлових будинків, загальною площею 207 606 м2 

                   39,2 км   водопровідних мереж 

                   36,9 км  каналізаційних мереж  

                   29,66 км  теплових мереж  

                   57 км  мереж зовнішнього освітлення  

                   експлуатується 982 одиниці світлоточок  

                   

          Комунальні послуги жителям Бурштина надає КП «Житловик», діє на 

принципах самоокупності та самофінансування. Власником майна є 

Бурштинська міська рада. До складу цього підприємства входять 4 

господарства: житлово-експлуатаційне господарство, водоканалізаційне 

господарство, господарство благоустрою та озеленення, автотранспортне 

господарство. Предметом діяльності підприємства є: 

- експлуатація житлового фонду, забезпечення безперебійної роботи 

інженерного обладнання, 

-  утримання прибудинкової території, 

-  забезпечення робіт по благоустрою міста, 

-  вивезення та утилізація сміття, 

- надання послуг та обслуговування тепломереж, об’єктів теплового 

постачання, 

-  здійснення робіт по розробці артезіанських свердловин для забезпечення 

питною водою  

- підтримання в належному технічному стані обладнання та комунікацій 

водопровідно-каналізаційного господарства. 

 

За  2014 р. підприємство одержало  34 064,0 тис. грн. доходів, в т.ч. 30 

972,0 тис. грн. від надання послуг, реалізації продукції та виконаних робіт, 

що на 1564,0 тис. грн. більше, ніж у минулому році. Витрати за цей період 

склали 36 854,0 тис. грн. Таким чином, збитки від господарської діяльності за   



 25 

2014 р. становлять 2790,0 тис. грн.  Рівень збитковості має тенденцію до 

зниження, проте знаходиться на досить високому рівні. 

 

         У  2014 році КП «Житловик» проведено наступні роботи: 

- заміну тепломереж на попередньо ізольовані труби – 810м на суму 1198099 

грн.; 

- заміну водопровідної мережі – 510 м на суму 132300 грн.; 

- заміну напірного водоканалізаційного колектора №2 – 606 м на суму – 

298600 грн.; 

- будівництво каналізаційної мережі у ДНЗ №1 проводилася промивка 

каналізаційних мереж каналопромивочною машиною; 

- ремонт м′якої покрівлі по вул. Енергетиків 7, Д.Галицького 5, Шухевича 12, 

Стуса 10 на суму 225120грн.; 

- заміну стояків опалення в ж/б по вул. Будівельників на суму 385875 грн., по 

вул. Стуса 1,3 – 95540 грн., по вул. Стефаника 15 – 32790 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення на суму 300 000 грн.; 

- улаштування доріжок по вул. Енергетиків на суму 138 100 грн.; 

- протягом року виконувались роботи по благоустрою та озеленення міста на 

суму - 1 282 644 грн. 
 

Динаміка фінансових результатів діяльності КП «Житловик» в цілому 

наступна: 
 

 2009р. 2010р. 2011р. 2012р. 2013р. 2014р.  

Прибуток  - - - - - - 

Збиток  3428,0 5112,0 5783,0 3803,0 2244,0 2790,0 

 

 

Рівень збитковості  має тенденцію до зниження в порівнянні до минулих 

років, проте знаходиться на досить високому рівні.  Грошова  

платоспроможність підприємства є дуже низькою і до кінця року знижується. 

На початок 2013 року коефіцієнт грошової платоспроможності становив 

0,005, а на  кінець року -0,003. 

      

   Головною ціллю на 2015 рік: 

 

- подальше технічне переоснащення житлово-комунального 

господарства; 

- забезпечення фінансової стабільності галузі, поліпшення рівня та 

якості надання житлово-комунальних послуг населенню; 

- підтримка благоустрою міста на належному рівні; 

- продовження реконструкції очисних споруд міста. 
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1.16. Освіта 

 

Головна ціль на 2015 рік – забезпечення громадянам рівного доступу до 

якісної освіти, інноваційний розвиток освіти 

 

       В галузі освіти в місті функціонують загально-освітні навчальні заклади : 

-  загально-освітні школи I-III ст. № 1, №2, №3;  

-  Бурштинська гімназія; 

-  міжшкільний навчально - виробничий комбінат.  

        Дошкільна освіта представлена: 

-  дошкільно-навчальними закладами № 1, №2, №3, №6; 

-  навчально-виховними комплексами м.Бурштина та с.Вигівка.   

        У місті функціонують два вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:  

• Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу (БЕК ІФНТУНФ);  

• Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету (ТЕК КНТЕУ). 

Енергетичний коледж готує фахівців з обслуговування та монтажу 

теплоенергетичного устаткування на електростанціях, а також відкриває дві 

нові спеціальності по підготовці фахівців по землевпорядкуванні та екології. 

 Бурштинський торговельно-економічний коледж готує спеціалістів за 

напрямками ресторанного та туристичного бізнесу. Керівники коледжів 

готові співпрацювати з компаніями, які хочуть розвивати своє виробництво у 

місті Бурштині, та готувати спеціалістів за напрямками на замовлення цих 

компаній.  

Щороку Бурштинські коледжі випускають близько 400 фахівців:  

•спеціалістів з обслуговування та монтажу теплоенергетичного устаткування 

на електростанціях,  

•спеціалістів з бухгалтерського обліку та банківської справи,  

•спеціалістів з ресторанного та туристичного бізнесу.  
                                                                                                                       Додаток 

 

  1.Кількість дитячих дошкільних навчальних закладів - " - 6 

  2.Кількість місць у дитячих дошкільних навчальних закладах - " - 432 

  3. Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, усього - " - 6 

 I ступеня - " - 2 

 I - III ступеня - " - 4 

  4. Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах осіб 2939 

  5. Кількість закладів соціального захисту для дітей: - " - 1 

 центрів соціально-психологічної реабілітації дітей - « - 1 

  6. Фактичні видатки місцевих бюджетів, усього тис. грн. 13134,8  

 на одного учня в галузі "Освіта" грн. 15416 

 на одну дитину дошкільного віку в галузі "Освіта" - " - 9414 

 на одного жителя в галузі "Житлово-комунальне 

господарство" 

грн. 242 

 на одного жителя в галузі "Культура та мистецтво" - " - 22 
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1.17. Охорона  здоров’я 

 

       Головною метою на 2015 рік є поліпшення здоров’я громадян шляхом 

створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної 

допомоги кожному жителю міста, запровадження нових ефективних методів 

діагностики захворювань, ефективність механізмів фінансування та 

управління у сфері охорони здоров’я, створення умов для формування 

здорового способу життя, гарантоване отримання якісних, безпечних, не 

фальсифікованих ліків та виробів медичного призначення. 

  

Медичне обслуговування мешканців м.Бурштин здійснюється 

медичним лікувально-профілактичним закладом – Бурштинська міська 

лікарня.  За видом, обсягами, характером надання медичної допомоги та 

системою організації роботи міська лікарня  багатопрофільна. Крім надання 

стаціонарної допомоги по 11 профілях в поліклініці надається допомога 

населенню по 14 профілях.  

        Лікарня обслуговує 25,3 тис. населення: 18,3 - міського, 7,0 тис. - 

сільського населення Бурштинського куща. У Бурштинській міській лікарні 

працює 445 чоловік, в тому числі працівників з вищою освітою - 80 чоловік, з 

середньою спеціальною освітою -258 чоловік, інші - 117 чоловік.  

        В склад міської лікарні входить поліклініка на 700 відвідувань в зміну і 

стаціонару на 165 ліжок. Кількість відвідувань в поліклініку за рік становить 

від 175 тисяч до 205 тисяч. В поліклініці амбулаторний прийом ведеться по 

12 спеціальностях. При поліклініці розгорнуто денний стаціонар поліклініки 

на 15 ліжок.  

         При лікарні функціонує відділення швидкої медичної допомоги, куди 

входять одна лікарська бригада і фельдшерська бригада для надання швидкої 

медичної допомоги населенню.   В лікарні функціонують допоміжні служби: 

лабораторна, рентгенологічна, функціональна діагностика, 

фізіотерапевтична. 

         Крім того, в Бурштинській міській лікарні функціонує цілий ряд 

допоміжних служб, які необхідні для діагностики та лікування хворих: 

лабораторна служба, рентгенслужба, служба регіональної діагностики, 

фізіотерапевтичний кабінет, кабінет лікувальної фізкультури та масажу, 

аудіометричний кабінет, пункт збору та переливання донорської крові. 
 

Амбулаторно-поліклінічна робота 

К-сть відвідувань в поліклініці на 10 тис. населення 

 

К-сть відвідувань в поліклініці 164254                  проти                 164996 

К-сть відвід. на 1 жителя  

 

7.9                         проти                 7.9  

К-сть відв. вдома на 100 жителів  

 

45.7                       проти                 45.6 

К-сть відв. вдома                       місто на 100 жит. 

                                                    село  на 100 жит. 

51.7                       проти                 53.6  

29.8                       проти                 24 
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Зауваження: Показники відвідувань задовільні 

Захворюваність на 1000 населення 

в т. ч. дорослих 

          дітей 

Поширеність на 1000 населення  

в т. ч. дорослих 

          дітей 

993                        проти                 1076.6 

808.5                     проти                  851.3 

1771.1                   проти                 2020.9 

1987.9                   проти                 2056.7 

1906.5                   проти                 1952.2 

2331.3                   проти                 2494.8 

 

 Основні показники роботи відділень стаціонару 

 

відділення Виконання 

плану л/днів 

Середнє 

перебув

ання 

Робота 

ліжка 

Обіг 

ліжка 

Летельна 

Всього: 102.20 10 344.5 34.1 0.3 

Терапія 101 10 343 89.7 0.2 

Інфекція 86.4 9.3 293.3 31.4  

Хірургія 102 9.1 346.5 38.1 0.2 

Травматологія 100.5 11.7 341 29.1  

Урологія 115 8.9 390.2 44  

Пологові 88.9 6.8 266.8 57.8  

Гінекологія 93.4 8.8 317 35.9  

Неврологія 103.1 11.4 350 30.7  

ЛОР 87.6 9.2 297.2 32.3  

Дитячий 121.0 8.4 410.9 48  

Дерматологія 98.6 15.2 334.6 22  

Пал.інт. терапії 42.4 2.7 125.6 48.8  

 

Кадри 

Всього лікарів 67 

І- категорія 26 

ІІ- категорія 14 

Всього атестовано 51 

Сертифікат л-ря  

Спеціаліста 13 

Не мають категорії 3 

Всього середнього персоналу 117 

В-категорія 91 

І-категорія 28 

ІІ-категорія 12 

Всього атестовано 131 

Молоді спеціалісти 25 

Не атестовано 21 

Пройшли курси лікарі 2013рік:       ПАЦ 17 

                                            ТУ 14 

Спец. 5 

Стажув. 3 

   2014                              ПАЦ 18 

ТУ 12 

Спец. 2 

Пройшли курси удосконалення сер.медперсонал 41 
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       У Бурштинській міській лікарні з ініціативи і фінансової підтримки 

компанії ДТЕК та адміністрування проекту Фондом Ріната Ахметова 

«Розвиток України» стартував  проект «Телемедицина». 17 липня 2013р. 

вперше  відбулася відеоконсультація лікарів Бурштинської міської лікарні з 

провідними фахівцями Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. 

М.М. Амосова. 

 

        Телемедицина» дає можливість проведення дистанційних медичних 

консультацій, консиліумів, контролю фізіологічних параметрів організму 

пацієнта, проведення діагностичних і лікувальних маніпуляцій, обміну 

результатами обстеження пацієнта, інших медичних послуг, а також 

медичних відеоконференцій, телесемінарів, телелекцій, що здійснюються з 

використанням телекомунікаційних технологій. Але, в першу чергу, це не 

лише технічне приєднання лікарень між собою в мережу, а ще й навчання та 

щоденна праця самих лікарів. Їх навчають, як готувати пацієнта до 

консультації, як робити виписки з історії хвороби, результати аналізів таким 

чином, щоб їх можна було передавати фахівцям з інших закладів чи навіть 

інших міст.  

 

Роботи проведені в Бурштинській міській лікарні за 2014 рік. 

 

№ 

п/п 

Назва робіт Сума, 

тис.грн. 

 

1. Ремонт операційної    125,0   (ДТЕК) 

2. Заміна вікон та дверей в терапевтичному 

корпусі 

  504,0  (ДТЕК) 

3. Ремонт дитячого відділення   136,0   (ДТЕК) 

4. Заміна сантехнічного обладнання 15,0 

5. Озеленення території (екологічні кошти) 98,0 

6. Поточний ремонт терапевтичного відділення 10,0 

7. Поточний ремонт хірургічного відділення    5,0 

8. Заміна каналізаційних стояків    4,0 

9. Біжучі ремонти канал. мережі (підготовка до 

зими) 

   5,0 

10. Біжучі ремонти мереж тепловодопостачання  

(підготовка до зими) 

   8,0 

11. Біжучі ремонти покрівель 12,0 

12.  Ремонт автомобілей 11,0 

13. Ремонт актового залу 11,0 

  

Всього ремонтних робіт: 

 

944,0 
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 1.18. Перспектива соціального та економічного розвитку 

 

      Місто має плани стратегічного розвитку до 2020 року, окремі заходи 

включені до Стратегії економічного та соціального розвитку Галицького 

району Івано-Франківської області до 2015 року, Стратегії економічного та 

соціального розвитку територій Івано-Франківської області до 2015 року. 

 

      Окреме місце займає Стратегія соціального партнерства компанії 

ДТЕК  та м.Бурштина на 2013-2015 рр., яка передбачає розвиток у п’яти 

пріоритетних напрямках 

 

А. Охорона здоров’я 

В. Розвиток бізнес-середовища 

С. Соціальна інфраструктура 

D. Підвищення енергоефективності 

E. Активізація громади. 

Стратегія ДТЕК – це план вкладення стратегічних ресурсів території з метою 

досягнення стратегічних цілей її розвитку.  

 

Стратегія сприяє створенню нових робочих місць, розвитку соціальної 

інфраструктури, покращенню умов проживання жителів, підвищенню 

інвестиційної привабливості території. 

 

 Ціль скерована на розв’язання важливої проблеми міста  – створення 

робочих місць через залучення інвестицій.  

 

 Основними інструментами у залученні інвестицій будуть  інвестиційні 

продукти, зокрема, інвестиційні проекти, та створення механізмів просування 

цих продуктів до потенційних інвесторів. 

 

Ціль скерована на формування найважливішого для міста інвестиційного 

проекту  –індустріального парку «Бурштин» на вільних територіях північної 

частини міста.  

 

В рамках цілі передбачається підвищити поінформованість потенційних 

українських та закордонних інвесторів про інвестиційні пропозиції міста 

Бурштина. 

 

В місті працює Агенція місцевого економічного розвитку, розроблений  

Інвестиційний паспорт міста, інвестиційний проект Індустріального парку, 

готуються об’єкти для залучення іноземних інвесторів.  
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Спеціалісти АМЕР м.Бурштина мають досвід у підготовці та аналізі бізнес-

планів,  лоббі заходах, проведенні переговорів з міжнародними фінансовими 

інституціями. Мови спілкування: українська, російська, англійська, польська 

( office@amer-burshtyn.org.ua ). 

 

ПЕРЕВАГИ  ІНВЕСТУВАННЯ У МІСТО БУРШТИН: 

 

БУРШТИН – ЕНЕРГЕТИЧНА СТОЛИЦЯ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ     
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. 

 

Місто енергетиків (досвідчені інженери-енергетики та 200 випускників 

енергетичного коледжу  щороку: Бурштинський енергетичний коледж Івано-

Франківського національного технічного університету нафти і газу (БЕК 

ІФНТУНФ)       

            

ЗРУЧНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ РОЗТАШУВАННЯ 

Місто Бурштин знаходиться на автомобільній дорозі міжнародного значення 

Н09, яка з’єднує Львів та Закарпаття  

 

НАЯВНІСТЬ  ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ  

Населення 15,7 тис. чол. (в тому  числі 8 тис. працездатного населення у 

Бурштині та 13 тис. осіб в радіусі 10 км навколо міста)  

Наявність кваліфікованої робочої сили та високий освітній рівень населення 

(2 коледжі) 

 

ВІДКРИТІСТЬ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ  ДО СПІВПРАЦІ З ІНВЕСТОРАМИ 

Зорієнтованість міської влади на економічний розвиток міста та навколишніх 

територій, покращення бізнес-клімату  

Комплексний підхід до роботи з інвесторами: від сприяння у виділенні 

земельних ділянок та дозволів до завершення інвестиційного процесу 

Наявність комунальних площ для підприємницької діяльності 

 

 В місті працює Агенція місцевого  економічного розвитку (АМЕР 

м.Бурштина), яка є  додатковою допоміжною ланкою в  процесі співпраці з 

інвесторами.  

 

УСПІШНИЙ ДОСВІД  ПАРТНЕРСТВА З ВЕЛИКИМ  ІНВЕСТОРОМ 

Бурштин - регіон присутності енергетичної компанії ДТЕК, яка активно 

працює з містом в рамках Програми соціального партнерства з метою 

покращення середовища життя та праці мешканців міста  

 

mailto:office@amer-burshtyn.org.ua
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Громада м.Бурштина впевнено крокує до створення  нової   моделі   

сучасного   європейського    міста, базованої на принципах поваги до прав 

людини, захисту приватної власності, впровадження креативних  ідей   у   

всіх   сферах   життя.  

  

Нині Бурштин сучасне місто, що вдосконалюється і розвивається. 

Особлива гордість міста – трудолюбиві, гостинні люди, які понад чотири 

століття розбудовували місто, збагачували і примножували його культуру. 

Надзвичайно зелене, квітуче та мальовниче наше місто. Унікальне 

місцезнаходження, неповторні краєвиди і доброзичливі люди - все це робить 

Бурштин прекрасним місцем для відпочинку, для туристичних прогулянок і 

філософських думок на одинці.   

 

  

КРИТЕРІЇ ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ на 2015 рік 

та ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

 

Успішне впровадження намічених заходів дасть змогу забезпечити за 

підсумками 2015 року: 

 створення нових робочих місць; 

 залучення інвестиційних ресурсів; 

 приріст обсягів промислового виробництва ; 

 отримання позитивних  фінансових результатів від звичайної 

діяльності до оподаткування; 

 зростання обсягів роздрібного товарообороту та реалізованих послуг – 

на 15 % у фактичних цінах та 3,7% у порівняних цінах; 

 скорочення споживання енергоресурсів.  

  

Соціально - економічна політика  м.Бурштина у 2015-2016 роках  
буде  спрямовуватися на підвищення стандартів життя населення; створення 

сприятливого інвестиційного клімату; збереження темпів економічного 

зростання шляхом: 
  

  Забезпечення позитивних структурних зрушень у реальному секторі 

економіки на інноваційно-інвестиційній основі розвитку  

 Створення умов щодо інвестиційної привабливості міста шляхом 

 Підтримка приватної ініціативи та зміцнення позицій малого 

підприємництва  

 Формування нової якості суспільних послуг, забезпечення широкого 

доступу населення до якісної освіти, охорони здоров’я, соціальних послуг та 

відродження культурних та просвітницьких традицій  
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ЧАСТИНА ІІ.  Стратегічні пріоритети структурних підрозділів  

Бурштинської міської ради на 2015 рік 

 

Розвиток 

економіки 

 

Відділ 

економіки та 

промисловості 

1.Подальший розвиток промислового комплексу міста 

шляхом відкриття нових підприємств та закладів. 

2. Постійний моніторинг над економічною ситуацією та 

вчасне реагування на спад рейтингових показників 

соціально-економічного розвитку міста. 

3.Продовження формування партнерських відносин між 

Владою та бізнесом, шляхом  відкритого діалогу з любих 

питань життєдіяльності бізнесу.  

Бюджетна 

політика 

Фінансовий 

відділ 

1.Згуртування платників податків навколо бюджету 

(формування ефективного діалогу бізнесу і влади). 

2.Бюджет як об’єднуюча складова для громади. 

3.Постійний моніторинг над використанням бюджетних 

коштів. 

4. Підвищення рівня доходів населення в місті, в тому числі 

гарантоване державою подальше підвищення заробітної 

плати, забезпечення рівня середньої заробітної плати на 

економічно-активних підприємствах не нижче середньої 

заробітної плати по місту. 

5. Недопущення виникнення заборгованості із заробітної 

плати. 

6. Підвищення рівня фінансування соціальних програм. 

 

Соціальна 

політика 

 

Відділ праці та 

соціального 

захисту 

населення 

 

1. Реалізація державної політики в сфері соціального 

захисту. 

2.Підвищення якості та результативності надання 

соціальних послуг населенню. 

3. Покращення якості надання соціальних послуг шляхом 

проведення оцінювання індивідуальних потреб клієнта, 

вивчення його проблем та, враховуючи життєву ситуацію і 

емоційно-психологічний стан. 

4.Забезпечення належного прийому громадян в місті, які 

звертаються за призначенням усіх видів допомоги. 

 

5. Своєчасне та у повному обсязі надання населенню пільг 

та субсидій на оплату енергоносіїв і житлово-комунальних 

послуг. 

 

6.Здійснити заходи щодо створення необхідних умов для 

безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями до об’єктів інфраструктури міста. 
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Житлово-

комунальна 

сфера 

 

Сектор ЖКГ і 

обліку 

комунального 

майна 

1.Забезпечити подальший розвиток житлово-комунального 
господарства  м. Бурштин на 2015 рік. 
 
2.Створення умов для зниження збитковості житлово-
комунального господарства – шляхом проведення 
інвентаризації основних фондів житлово-комунального 
господарства, визначення обсягів фінансових ресурсів 
необхідних для переоснащення комунального 
господарства. 
 

3.Проведення роботи з населенням по 100% укладанню 

договорів на вивіз та утилізацію ТПВ, просвітницька робота  

з населенням та використання ресурсів підприємств для 

допомоги в роботі санітарного очищення міста. 

 

4.Поступове видалення аварійних і фаутних дерев, заміна їх 

декоративними породами. 

 

5.Поступове налагодження роботи мережі освітлення міста. 

6.Поступове відновлення асфальтно-дорожнього покриття 

доріг та тротуарів міста. 

7.Виявлення кращих комплексних благоустроїв дворів, 

узагальнення і подальше поширення даного досвіду при 

облаштуванні дворів приватного сектору та 

багатоповерхових забудов. 

8. Продовжити реконструкцію очисних споруд міста. 

 

 

 

 

 

 

Освіта  

 
Відділ освіти 

та науки 

Бурштинської 

міської ради 

1.Здійснення цільової підтримки шкіл – забезпечити 

реалізацію   Комплексної програми розвитку освітньої 

галузі на період 2011-2015 років. 

2.Збільшення рівня охоплення дітей освітою: дошкільною 

освітою відповідного віку, повною загальною середньою 

освітою дітей та підлітків шкільного віку, позашкільною 

освітою – 70 %. 

2. Постійний енергетичний аналіз всіх будівель, 

впровадження заходів із енергозбереження. 

3. Створення у навчальних закладах умов, які відповідають 

сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне 

проведення навчально-виховного процесу. 

4. Створення належних умов для загально-фізичної 

підготовки школярів. 

5.Забезпечення своєчасного і повного виконання заходів 

щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних 

закладів системи загальної середньої освіти 2015 року та 

попередніх років, які виявили бажання вступати до вищих 
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навчальних закладів. 

 

Містобудува

ння та 

землевпоряд

кування 

 
Сектор 

містобудуван 

ня і 

архітектури 

1.Розробка комплексу містобудівної та землевпорядної 

документації як інструменту розвитку міста. 

2.Продовження роботи з удосконалення та забезпечення 

прозорості дозвільних процедур у будівництві, врахування 

громадської думки під час вирішення питань планування та 

забудови територій 

3.Розробка схем землеустрою та техніко-економічного 

використання і охорони земель 

4. Розпочати будівництво індустріального парку. 

 

Охорона 

здоров’я 

 
Бурштинська 

центральна 

міська лікарня 

1.Покращення якості та доступності медичної допомоги – 

шляхом розвитку діагностичної бази, розширення 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної 

практики/сімейної медицини.  

2.Поліпшення надання стаціонарної медичної допомоги 

шляхом застосування новітніх технологій та оптимізації 

ліжкового фонду з урахуванням ефективності його роботи. 

3. Приведення ліжкового фонду закладу у відповідність до 

потреб населення. 

4.Забезпечення контролю в місті  над ситуацією з соціально 

небезпечних хвороб. 

5.Поліпшення медичного обслуговування інвалідів, 

ветеранів війни, чорнобильців. 

 

Культура  

 
Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків  

1.Здійснення комплексу заходів щодо охорони, збереження 

та відродження нематеріальної культурної спадщини, 

народних художніх промислів, підтримки професійного та 

аматорського мистецтва, регіональних культурних 

ініціатив.  

 

2.Продовжувати реконструкції та капітальні ремонти 

приміщень закладів культури . 

 

3.Забезпечити проведення загальноміських та 

Всеукраїнських культурно-масових заходів на найвищому 

рівні. 

 

4. Протягом року забезпечити змістовний та культурний 

відпочинок громади міста. 

 

5. Сприяння залученню інвестицій у туристичну 

інфраструктуру. 
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Молодіжна 

політика 

 
Відділ у 

справах дітей 

 

Відділ у 

справах молоді 

та спорту 

1. Створення умов і гарантій для всебічного та 

гармонійного розвитку молодих людей. 

2.Пропаганда сімейних цінностей і посилення підтримки 

сімей, насамперед з дітьми, виховання відповідального 

ставлення до батьківства і запобігання соціальному 

сирітству. 

3.Соціально-правовий захист осіб з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

4.Сприяння організації діяльності молодіжних трудових 

загонів. 

5.Організація роботи з відродження шефства підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності над 

багатодітними та неповними сім’ями. 

 

   Спорт 

 
Відділ у 

справах 

молоді та 

спорту 

 

1.Розвиток масової фізкультури  для  громади  міста.  

 

2.Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту та 

підготовки членів збірних команд з усіх видів спорту. 

 

3.Поширення клубної системи у сфері фізичної культури і 

спорту. 

 

4. Проведення спортивно-масових заходів. 

 

5. Підтримка спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та 

ветеранів. 
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ЧАСТИНА ІІІ.  Фінансування Програми соціально-економічного         

розвитку м. Бурштин на 2015 рік     

 

Заходи Програми будуть фінансуватися за рахунок  місцевого бюджету 

згідно додатку до рішення сесії міської ради № 03/49-15 від 13.01.2015р. 

«Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік», який є невід’ємним додатком  

Програми в рамках спів фінансування об’єктів комунальної власності в 

межах бюджетних асигнувань, інших джерел не заборонених законом. 

Оскільки основою для визначення джерел фінансування Програми є 

місцевий бюджет, власні кошти суб’єктів господарювання та  інвесторів, то 

першочергові програмні заходи визначатимуться щорічно на базі 

затвердженого  місцевого бюджету та очікуваних обсягів інвестицій. 

 

 

 

 ЧАСТИНА ІV.  Заходи щодо реалізації програми соціально-

економічного розвитку міста  на 2015 рік в рамках підтримки та 

розвитку місцевого самоврядування 

 

З метою патріотичного виховання молоді та громадян міста, захисту їх 

прав та обов’язків, формування національної свідомості населення міста, 

посилення співпраці держави та громадськості створити належні матеріальні 

і фінансові умови (в т.ч. із залученням коштів обласного бюджету) для 

виконання в повному обсязі делегованих повноважень органам місцевого 

самоврядування, доведення до стандартних рівнів кваліфікації працівників 

органів місцевого самоврядування, проведення загальноміських заходів по 

відзначенню професійних свят, ювілейних, пам’ятних дат, для підтримки 

членства в Асоціацію міст та інших заходів за умови достатнього 

фінансування доходної частини місцевого бюджету. 
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Додатки 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ М.БУРШТИН. 

 
 

 

Показники  

Один

иця 

вим. 

 

2013р. 

звіт 

 

2014р. 

очікув. 

вик. 

 

2015 р. 

прогноз 

2015 рік 

прогноз 

у % до 

очік.вик. 

2014 р 

СФЕРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції у діючих цінах, всього 

тис. 

грн. 

6 224 512,

0 

6 420 442,

0 

6 601 095,0 103 

Обсяг реалізованої промислової 

продукції на одну особу 

грн.   405 

373,6 

   408 

945,0 

  420 450,0 103 

Валова продукція сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств (у постійних цінах 2010 

року), всього 

тис. 

грн. 

… … …1 - 

у тому числі на одну особу грн. … … …1 - 

Обсяг валової продукції сільського 

господарства по всіхкатегоріях 

господарств (у відс. до 

попереднього року) 

 

% 

… … …1 - 

Обсяг валової продукції 

рослинництва 

тис. 

грн. 

… … …1 - 

Обсяг валової продукції 

рослинництва (у відс. до 

попереднього року) 

% … … …1 - 

Обсяг валової продукції 

тваринництва 

тис. 

грн. 

… … …1 - 

Обсяг валової продукції 

тваринництва (у відс. до 

попереднього року) 

% … … …1 - 

 

…Відомості  по м. Бурштин відсутні 

…1 інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику» 

  
 

 

 

Показники  

Один

иця 

вим. 

2013р. 

звіт 

2014р. 

очік. 

вик. 

2015 р. 

прогноз 

2015 рік 

прогноз 

 у % до 

очік. вик. 

2014 року 

ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ 

Надходження податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів до 

зведеного бюджету, з них: 

тис. 

грн. 

16676,2 16400,0 37800,0 230 

•доходи державного бюджету  тис. 

грн. 

2080,9 2000,0 - - 

•доходи місцевих бюджетів (без 

трансфертів з держбюджету)  

тис. 

грн. 

14595,3 14400,0 37800,0 263 
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 доходи загального 

фонду (без 

трансфертів)  

тис. 

грн. 

12065,8 11800,0 35100,0 297 

з них: доходи, що враховуються 

при визначенні міжбюджетних 

трансфертів (кошикI) 

тис. 

грн. 

10682,4 10800,0 34000,0 315 

 доходи спеціального 

фонду 

тис. 

грн. 

2529,5 2600,0 2700,0 104 

з них: обсяг бюджету розвитку 

місцевих бюджетів 

тис. 

грн. 

1707,4 1700,0 1800,0 106 

Питома вага бюджету розвитку 

місцевих бюджетів у загальному 

обсязі місцевих бюджетів 

% 11,7 11,8 4,8 41 

Видатки місцевих бюджетів, всього тис. 

грн. 

18041,0 18000,0 45000,0 250 

у.т.ч. трансферти тис. 

грн. 

2080,9 2000,0 - - 

Податковий борг за податковими 

зобов’язаннями платників податків 

по податках і зборах (обов’язкових 

платежах) до зведеного бюджету 

 

тис. 

грн. 

335,0 580,2 460,0 79 

•до державного бюджету  тис. 

грн. 

225,0 425,1 360,0 85 

•до місцевих бюджетів  тис. 

грн. 

110,0 155,1 100,0 64 

 

 

 

 

Показники  

Один

иця 

вим. 

2013р. 

звіт 

2014р. 

очік. 

вик. 

2015 р. 

прогноз 

2015 рік 

прогноз 

 у % до 

очік. вик. 

2014 року 

Фінансовий результат до 

оподаткування (сальдо) по всій 

сукупності підприємств, крім 

банків та бюджетних установ (у 

фактичних цінах, всього) 

тис. 

грн. 

-437,3 -394,2 -375,8 105 

Фінансовий результат підприємств, 

які одержали прибуток 

тис. 

грн. 

2402,8 2550,0 2680,0 105 

Питома вага підприємств, які 

одержали прибуток, у загальній 

кількості 

% 83,3 85,5 88,0 * 

Фінансовий результат підприємств, 

які одержали збиток  

тис. 

грн. 

2840,1 2944,2 3055,8 104 

Питома вага підприємств, які 

одержали збиток, у загальній 

кількості підприємств 

% 16,7 14,5 12,0 * 

 

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного працівника 

грн. - 3965,0 4200,0 106 

Темп росту середньомісячної  - - 105 * 
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заробітної плати (у відс. до 

попереднього року) 

% 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати (на кінець року), 

всього 

тис. 

грн. 

- - - - 

Темп зростання (зниження) 

заборгованості з виплати 

заробітної плати (у відс. до 

початку звітного року) 

% - - - - 

Заборгованість з виплати 

заробітної плати на економічно 

активних підприємствах 

тис. 

грн. 

- - - - 

Темп зростання (зниження) 

заборгованості з виплати 

заробітної плати на економічно 

активних підприємствах (у відс. 

до початку звітного року) 

 

% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 

Середньорічна чисельність 

наявного населення 

тис. 

осіб 

15,7 15,7 15,7 100,0 

Рівень зареєстрованого безробіття 1 % - - - - 

Навантаження незайнятого 

населення на 10 вільних робочих 

місць (вакансій) 

осіб - - - - 

У зв’язку з набранням чинності з 1 січня 2013 року Закону України «Про зайнятість 

населення» та відповідно зміною методології формування державною службою зайнятості 

системи показників щодо зареєстрованого ринку праці, розрахунок рівня зареєстрованого 

безробіття по містах та районах органами державної статистики не здійснюється. 

 

 

 

 

Показники  

Один

иця 

вим. 

2013р. 

звіт 

2014р. 

очікув 

вик. 

2015 р. 

прогноз 

2015 рік 

прогноз 

 у % до 

очік. вик. 

2014 року 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі 

(з урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб – 

підприємців) 

тис. 

грн. 

203,7 241,1 268,1 111,2 

Обсяги обороту роздрібної торгівлі 

на одну особу 

грн. 13,1 15,7 17,2 110 

Темп зростання (зниження) обороту 

роздрібної торгівлі(з урахуванням 

товарообороту як юридичних, так і 

фізичних осіб) 

 

% 

 

* 

 

101 

 

102 

 

- 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кількість інноваційно-активних 

підприємств 

одини

ць 
- - - - 
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Частка інноваційно-активних 

підприємств у загальній кількості 

промислових підприємств регіону 

% - - - - 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, всього 

тис. 

осіб 
- - - - 

У відс. до загального обсягу 

реалізованої промислової продукції 

% - - - - 

Впроваджено нових технологічних 

процесів, всього 

одини

ць 
- - - - 

         з них маловідходних, 

ресурсозберігаючих 

одини

ць 
- - - - 

Освоєно нових видів продукції, 

всього 

одини

ць 
- - - - 

         з них нових видів техніки одини

ць 
- - - - 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг капітальних інвестицій за 

рахунок усіх джерел фінансування 

тис. 

грн. 

29817,0 31350,0 33231,0 106,0 

Обсяг капітальних інвестицій на 

одну особу 

грн. 1961,6 2035,7 2172,0 106,0 

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

з наростаючим підсумком  

тис. 

дол. 

США 

…1 …1 …1 …1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

на кінець звітного періоду(у відс. 

до початку року) 

% …1 …1 …1 …1 

Обсяг прямих іноземних інвестицій 

на одну особу 

тис. 

дол. 

США 

…1 …1 …1 …1 

…1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику» 

 

Обсяг експорту товарів, всього тис. 

дол. 

США 

- - - - 

Обсяг експорту товарів (у відс. до 

попереднього року) 

% - - - - 

Обсяг імпорту товарів, всього тис. 

дол. 

США 

…1     …1      …1       …1 

Обсяг імпорту товарів (у відс. до 

попереднього року) 

% 5,5 - - - 

…1  Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

 

 

 

 

 

Показники  

Один

иця 

вим. 

2013р. 

звіт 

2014р. 

очік. 

вик. 

2015 р. 

прогноз 

2015 рік 

прогноз 

у % до 

очік. вик. 

2014 року 
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг боргу населення за житлово-

комунальні послуги на кінець року 

тис. 

грн. 

5737,6 4200,0 4400,0 105 

Темп зростання (зменшення) 

заборгованості населення з оплати 

житлово-комунальних послуг (у 

відс. до попереднього року) 

%  

…1 

 

      73 

 

105 

 

       * 

Рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг 
%   97,9 100 100 100 

Обсяг виконаних будівельних 

робіт, всього 

тис. 

грн. 

10 203,0 9 100,0 9 600,0 105 

Обсяг виконаних будівельних робіт 

(у відс. до попереднього року) 
% 76,4 90,0 105,0 116 

Введення в експлуатацію об’єктів 

соціальної сфери за рахунок усіх 

джерел фінансування: 

тис. 

кв.м. 

- - - - 

 загальна площа житла тис. 

кв. м 

7,6 3,5 4,0 114,3 

 загальноосвітні навчальні 

заклади 

К-сть/  

уч. 

місць 

- - - - 

 дитячі дошкільні заклади К-

сть/мі

сць 

- - - - 

 лікарні К-

сть/лі

жок 

- - - - 

 амбулаторно-поліклінічні 

заклади 

К-

ть/від

від. за 

зміну 

- - - - 

 клуби та будинки культури К-сть\ 

місць 

- - - - 

 газові мережі пог. м - - - - 

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Кількість малих підприємств одини

ць 

…1 94 94 100 

Кількість суб’єктів 

підприємницької діяльності – 

фізичних осіб 

одини

ць 

…1 541 544 101 

Питома вага малих підприємств в 

обсягах реалізації  

% …1       …1      …1 - 

Частка малих підприємств, які 

одержали збиток 

% 15,7 16,2 14,0 86 

Фінансовий результат малих 

підприємств до оподаткування, 

всього 

тис. 

грн. 

1806,7 2000,0 2200,0 110 

Надходження до бюджетів всіх 

рівнів від діяльності малого 

підприємництва 

тис. 

грн. 

…1 869,0 910,0 105 
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Обсяг фінансування розвитку 

малого підприємництва за рахунок 

районних та міських бюджетів 

тис. 

грн. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Кількість зайнятих працівників у 

малому підприємництві 

тис. 

грн. 

…1 457 462 101 

Кількість створених нових робочих 

місць за рахунок малого 

підприємництва 

місць …1 5 7 101 

Середньомісячна заробітна плата 

одного штатного найманого 

працівника малих підприємств² 

грн. * * * * 

 ² Починаючи зі звітності за 2012 рік показник не розробляється. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу економіки 

та промисловості                                                                                 М.Назар 
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                                                                                                                                   Додаток 

 до рішення сесії міської ради  

                                                                                                                                       № 03/49-15    від 13.01.2015. 

 

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку 

м.Бурштина та с.Вигівка на 2015 рік. 
 

№ Галузь Назва заходу Сума, 

тис. грн. 

1. Видатки на 

проведення, 

утримання 

та ремонт 

доріг 

134,0 тис. грн. 

-  Матеріали (асфальт, суміші для підсипки доріг) 60,0 

 -   Ямковий рем. доріг  по вулицях міста та с.Вигівка           12,0 

-  Послуги автогрейдера  62,0 

РАЗОМ по КФК 170703  (розпорядник коштів – в/ орган 

м/ради): 

134,0 

2. 

 

 

Капітальні 

вкладення  

 

1. кошти 

бюджету 

розвитку-

1220.0 

тис.грн. 

 

2. передача 

коштів із заг. 

фонду до 

спец.фонду- 

3162.0 

тис.грн. 

(кап.роботи) 

 

Разом: 

4382,0  

тис. грн.    

1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІГ: 

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

1450,0  

-  в районі вул. Коновальця (льодова арена) зобов’язання  

«Галицький двір» (пайова участь в інфраструктуру міста) 

150,0  

(дод. надх.) 

- вул. Стуса – Коновальця об’їзна  (асфальт)  350,0 

- центральна частина по вул. С.Стрільців (від Калуської  

дороги до центру-бруківка)                                                                 

600,0 

- Коновальця (в районі ЗОШ №3 і стадіону енергет. 

коледжу) 

150,0 

- вул. С.Стрільців,4 100,0 

- вул. Шевченка 200,0 

- с. Вигівка 50,0 

- Шухевича 14-16 62,0 

2. ОБ’ЄКТИ БЛАГОУСТРОЮ МІСТА  

 (розпорядник коштів – виконавчий орган міської ради): 

1770,0  

-капітальні роботи по зовнішньому освітленню міста 

(енергоефективні заходи) 

400,0 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Калуська,10  100,0 

- капітальний ремонт покрівлі по вул. Стуса,10  100,0 

- капітальний ремонт ліфтів житлових будинків із заміною 

обладнання 

50,0 

- капітальний ремонт освітлення будинку по вул. Шухевича 

2 (співфінансування від міської ради) 

50,0 

- капітальний ремонт 1-го поверху буд. по 

вул.Будівельників 2 

150,0 

- придбання дорожніх знаків  10,0 

- виготовлення ПКД на споруди на території льодової арени  10,0  

- проектування та будівництво об’єктів комунікацій 

інфраструктури індустріального парку 

600,0 

- Співфінансування інвестиційного проекту комплексної 

термомодернізації житлових будинків в частині проекту 

страхування житлових будинків   

-  Перед проектні дослідження з ТЕО  «Комплексної 

термомодернізації та санації багатоповерхових житлових 

будинків»  

300,0 

- капітальні роботи по газифікації вул. Сонячна 30,0 

- капітальний ремонт тепломережі в районі  вул. 

Енергетиків, С.Стрільців 

150,0 

- капітальний ремонт водогону вул.Калуська,10 - 13,  

 вул.Енергетиків 1,3,7; вул. С.Стрільців 2-5 

150,0 
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- капітальний ремонт  башні на ВОС 100,0 

- придбання та встановлення дитячих майданчиків в районі 

новобудов та с.Вигівка (співфінансування від м/р до 

Стратегії ДТЕК) 

30,0 

- капітальні роботи по льодовій арені  25,0 

3. ОСВІТА: (розпорядник коштів – міський відділ освіти 

і науки виконавчого комітету міської ради) 

575,0 

Капітальний ремонт закладів освіти і науки:  

- ДНЗ №1,2,3,6 (070101) 

- НВК м.Бурштина (070201) 

 - НВК с.Вигівка (070201) 

-  ЗОШ № 1,2,3, гімназія (070201) 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмного 

забезпечення та обладнання довгострокового користування 

для забезпечення діяльності централізованого ведення 

бухгалтерського обліку (070804) 

 Придбання обладнання довгострокового користування для 

дошкільних навчальних закладів (070101) 

Придбання обладнання довгострокового користування для 

загальноосвітніх навчальних закладів (070201) 

 

200,0 

50,0 

50.0 

200,0 

37,0 

 

 

 

20,0 

 

20,0 

4. КУЛЬТУРА:  (розпорядник коштів – управління 

культури і туризму та зовнішніх зв’язків виконавчого 

комітету міської ради) 

420,0 

- капітальний ремонт Будинку культури ім..Т.Шевченка 

(фасад)  

300,0 

- капітальний ремонт клубу с.Вигівка 100,0 

Придбання комп’ютерної техніки і  програмного 

забезпечення  

та обладнання довгострокового користування для закладів  

20,0 

5. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

виконавчий орган міської ради)  

95,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для структурних підрозділів виконавчого 

органу 

60,0 

   

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для забезпечення діяльності ЦНАП 

25,0 

- придбання обладнання довгострокового користування  10,0 

6. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

фінансовий відділ виконавчого органу міської ради) 

30,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для  діяльності фінансового управління 

30,0 

7. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ: (розпорядник коштів – 

відділ соціального захисту населення в/ органу міської 

ради) 

40,0 

- придбання комп’ютерної техніки та програмного 

забезпечення для забезпечення діяльності відділу 

40,0 

3. Освіта  

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів освіти 

606,6 

4. Культура 

(кошти заг. ф.) 
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності  закладів культури  

110,0 

5. Спорт 

(кошти заг. 

фонду)  

Фінансова підтримка фізк-спортивних т-в та їх споруд:  160,0 

- клуб «Енергія»  90,0 

- фізкультурно-спортивні товариства та їх споруди:  в т.ч.  *  70,0 

- шахмати 2,0 

- футбол (команда с.Вигівка) 6,0 
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- теніс 5,0 

- хокей 7,0 

- карате-до (спортивний клуб «Воїн») 5,0 

- волейбол (клуб м.Бурштин) 

- волейбол (команда «Західрембуд») 

5,0 

10,0 

- молодіжна юнатська секція боксу (ПК Прометей) – 

інвентар 

5,0 

- авіамодельний гурток 10,0 

- спартакіада школярів 5,0 

- боротьба 10.0 

6. ЦНАП 

(кошти заг. 

фонду)  

Центр надання адміністративних послуг : 

- Єдина мережа ЦНАП в Івано-Франків. обл (спів фінанс) 

- Організаційні  витрати для роботи ЦНАП 

- Ремонт приміщення 

- Комунальні послуги 

100,0 

20,0 

10,0 

40,0 

30,0 

7. Апарат 

управління  

(кошти 

загального 

фонду)  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності виконавчого органу міської ради: 

- придбання програмного комплексу «По господарський 

облік для міських рад» 

- виготовлення  технічної документації на зем. діл. та 

об’єкти нерухомого майна, які ідуть на продаж через 

аукціон 

- членські внески «Асоціація міст України», Асоціації 

«Енергоефективні міста України», Єврорегіон Карпати  

- конверти, марки, рекоменд. відправлення (700 грн. в міс.) 

- канцтовари   

- папір офсетний та офісний ( 12 відділів *2п.*12 міс.) 

- бензин (200л *18,0 грн. *12 міс.) 

- запчастини, техогляд, страхування 

- господарські матеріали (1,0 тис. грн. в міс.) 

- матеріали для ремонту 

- крісла, столи, шафи 

- заправка катріджів 

- антивірусні програми, упси 

- плата за Інтернет 

- обслуговування сайту 

- абонплата за телефон  

- поточний ремонт  

400,0 

 

2,0 

 

 

85,0 

 

10,0 

  

 8,4 

15,0 

25,0 

45,0 

15,0 

12,0 

25,0 

25,0 

12,0 

12,0 

  9,0 

12,0 

10,0 

30,0 

8. Фінансовий 

відділ 

(кошти заг. ф.)  

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності фінансового відділу 

 

100,0 

9. Соцзахист 

(кошти заг. ф.)  
Організаційне та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності відділу соціального захисту населення 

 

200,0 

 

 

 

 


