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 БУРШТИН -  місто-енергетик, потужне, сучасне промислове місто, яке працює як для         
бурштинської громади і для цілої України. 
 

  

  Адреса  міськвиконкому: 77111, Україна, м. Бурштин, вул. Січових Стрільців, буд. 4 
                                                     код 03438, телефон: приймальня 44-936, факс: 46-260 
 

  Електронна пошта:           br-mrada@ukr.net   
 

   Інтернет-сторінка:           burshtyn-rada.if.gov.ua   
 

   Дата утворення:   Бурштинська міська  рада утворена в 1993 році.  
 
    За  адміністративно-територіальним  устроєм  до складу територіальної громади 
входять 2 (два) населених пункти: м.Бурштин та с.Вигівка.  
  

    Площа:  Територія Бурштинської міської ради  складає 32,71 км ² 
Площа населених пунктів:  м. Бурштин - 979,9 га , 
                                    с.Вигівка     -  153 га 
 
 На території міської ради проживає 15513 осіб (станом на 01.01.2017 року), в т.ч.  
       м.Бурштин – 15151 осіб  
       с.Вигівка    -      362 осіб 
  
  Відстань до м. Івано-Франківськ - 52 км (шосейним) та 57 км (залізницею) 
 
   Місто характеризується такими шляхами сполучення: 
   • м. Київ – 542 км 
   • м. Львів – 100 км  
   • м. Калуш – 34 км      
   • гірськолижний курорт «Буковель» – 142 км  
 

 Відстань до с. Вигівка – 3 км 
 відстань до найближчої місцевої ради -  3 км (Демянівська сільська рада). 
 
    Кордони:  -   Львівська область /  м. Львів       -   100 км 

                      -   Закарпатська обл. /  м.Ужгород   -   280 км 
                      -   Чернівецька обл.  /   м.Чернівці    -  179 км 
                      -   Тернопільська обл. / м.Тернопіль -  100 км 
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     Керівний склад  виконавчого апарату міської ради  
 

    

 

    Міський голова м.Бурштин              Джура Роксолана Олександрівна  
    З якого часу на посаді                      2015р.  
    Сімейний стан                                   одружена, одна дитина 
 

 

     25 жовтня 2015 року відбулися вибори до Бурштинської міської ради.  Бурштинці 
продемонстрували негативну громадянську позицію, оскільки із 11770 виборців участь у 
голосуванні взяли лише 6223 людини, що становить 52,9%. За результатами цих виборів 
міську раду очолила Джура Роксолана Олександрівна, безпартійна, яка набрала 15,9 % 
голосів виборців.  
 
      Секретар ради  – Рибчук Богдан Богданович, безпартійний.  
      Перший заступник міського голови - Гулик Володимир Романович, безпартійний.     
      Заступник міського голови – Кицела Надія Юліанівна,  безпартійна.  
      Керуюча справами виконкому – Видай Світлана Олександрівна, безпартійна. 
   
     Депутатом обласної ради від м. Бурштин обрано Іваськіва Андрія Степановича.  
 
     Кількість депутатів міської ради – 26, з них чоловіків – 20 (70%), жінок – 6 (30%) 
     Кількість депутатів обраних вперше – 17  
     Кількість депутатів обраних вдруге та більше – 9  
     Кількість партій – 8:  
 
    1. БПП «Солідарність» - 899 голосів (15,14%)  
    2. ПП «Воля» - 375 голосів (6,31%)  
    3. «Громадянська позиція» - 676 голосів (11,38%)  
    4. ВО «Батьківщина» - 1016 голосів (17,11%)  
    5. РП Олега Ляшка - 415 голосів (6,99%)  
    6. ПП «Рідний дім» - 918 голосів (15,4%)  
    7. ВО «Свобода» - 892 голосів (15,02%)  
    8. "Сила людей" - 302 голосів (6,08%)  
 
     Фракції: ВО «Батьківщина», ПП "Сила людей", ПП «Воля»  
 
     Кількість мандатів у розрізі політичних партій:  
 
     ВО «Батьківщина» - 5 БПП  
    «Солідарність» - 4  
     ВО «Свобода» - 4  
    «Рідний дім» - 4  
    «Громадянська позиція» - 3 6  
    РП Олега Ляшка – 2 
    «Воля» - 2  
    «Сила людей» - 2 
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Деякі історичні факти про м. Бурштин.   

 

                                     
  

 Бурштин... Назва містечка на перший погляд є зрозумілою: бурштин - це 
скам'яніла викопна смола хвойних дерев. Але що пов'язує поселення над Гнилою Липою 
зі згаданим коштовним каменем - залишається незрозумілим і досі.  

 

Назви населених пунктів є унікальним безцінним джерелом інформації. Більшість із 
них утворилися в період заснування поселень. Завдяки своїй живучості вони донесли до 
сучасності закодовані відомості про причини закладення міста чи села на даному місці, 
про межі розселення перших мешканців, про їх приналежність до якоїсь із етнічних груп, 
професію, а іноді й про давно забуті історичні події. Ключі до розшифрування цієї 
інформації розкидані по найрізноманітніших галузях науки, тому розшукати їх є справою 
досить непростою. В дуже незвичній для топоніміки галузі довелося шукати ключика для 
з'ясування походження назви міста Бурштина. На даний момент існує п'ять версій 
пояснення назви населеного пункту.  

 

Версія перша.  Фольклористично-мікротопонімічна.  

Прагнучи зрозуміти, від чого походять назви населених пунктів і не знаходячи 
більш-менш логічного пояснення, жителі складали легенди, які передавалися з покоління 
в покоління. В більшості випадків в основу легенд лягали реальні історичні події, але 
передача з уст в уста протягом кількох століть змінювала їх до невпізнання. Здавна в 
народі побутувала легенда й про походження містечка Бурштина. В ній розповідалося, що 
одного разу під час полювання розлючений тур сполохав коня, на якому їхала молода 
княжна. Переляканий кінь поніс її в лісові нетрі. Князівську дочку врятували, та вона 
загубила бурштинове намисто. Батько сповістив округу, що віддасть княжну за того, хто 
знайде намисто. Багато охочих шукали його, та марно... А за лісовим урочищем відтоді 
закріпилася назва - Бурштинове. Коли в XIV ст. тут з'явилося поселення, то найменування 
з даної місцини перейшло і до нього.  

   

Попередником сучасного Бурштина було поселення Нове село (за припущенням 
польського історика О. Яблоновського). Тоді існувала практика називати новозасновані 
поселення або іменами власників, або за мікротопонімічними ознаками — назвами 
урочищ, річок, особливостями рельєфу, але оскільки прямих доказів про отримання 
містечком свого наймення від людей на прізвище Бурштин немає, тому найвірогідніше, що 
поселення дістало назву від географічного об'єкта, найвірогідніше від урочища.  

 

Археологічні знахідки свідчать про життя людей на цих теренах понад 2 тис. років 
тому. Науковими експедиціями виявлено сліди 16 археологічних культур. У ХІІ-ХIII ст. 
уздовж Гнилої Липи (на території, затопленій зараз Бурштинським водосховищем), існував 
цілий ряд давньоруських селищ, одне з яких, без сумніву, дало початок первісному 
поселенню на місці Бурштина.  
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Cлід зазначити, що всі без винятку версії про походження назви Бурштина 
відзначаються слабкістю джерельної бази, а тому не є достатньо аргументованими. 

 

Зі зміною геополітичної ситуації в Європі Бурштин від 1939 року — у складі УРСР. 
Від 1940 року (і аж до 1962 року) Бурштин був районним центром. Новий виток у розвитку 
Бурштина пов'язаний із початком спорудження потужної електростанції у заплавній долині 
Гнилої Липи, останній блок якої запустили у 1969 році. 

 

У 1951 році в Бурштині почала давати струм селищна електростанція. Невелика 
сітка електромережі на той час вже існувала. Прокладена ще поляками електромережа 
потребувала ґрунтовного ремонту, тому було прийнято рішення про встановлення 
електроліній нового зразка. Монтування їх тривало майже десять років (1950-60). А у 
1965- 69рр. були запущені 12 енергоблоків Бурштинської ТЕС, що зробило її найбільшою 
теплоелектростанцією у Західній Україні, а також стало передумовою зростання й 
розвитку Бурштина. 

 

Відтак у 1970-ті селище вдвічі збільшило свою територію і втричі кількість 
населення. Фінансові вливання «з центру» дозволили відродити колишні організації й 
установи, одночасно були створені нові підприємства. Кардинальних змін зазнала 
інфраструктура.  

 

Сучасне архітектурне обличчя міста вималювалося переважно в 1-й половині 1970- 
років, коли в Бурштині звели цілий ряд житлових будинків, споруд культурного 
призначення, промислових об'єктів тощо. 

 

Кризові явища в економіці 1990-х років позначились негативно і на Бурштині, однак 
нове переосмислення необхідності енергоносіїв для української економіки визначили 
затребуваність у Бурштинській ТЕС, яка лишилась діючою і бюджетоутворючою. Сьогодні 
(2000-ні) завдяки вдалому географічному розташуванню   2-3 енергоблоки Бурштинської 
ТЕС постійно працюють на експорт. 

 

У Бурштині збереглися залишки замку-фортеці XVI століття. Колись у Бурштині був 
зведений також розкішний палац власників містечка — Яблоновських, фасад якого 
прикрашали колони з капітелями, а навколо споруди було закладено дендропарк. На 
тепер усе, що збереглося від родини Яблоновських в Бурштині це зпоруджена в 1813 році 
в центральній частині кладовища каплиця-усипальниця Скарбеків-Яблоновських — 
прямокутна в плані споруда з двосхилим верхом та вищою за неї вежою дзвінницею  

 

Міська скульптура Бурштина: 

 

- повнофігурний пам'ятник Тарасові Шевченку — спорудженний до 180-річчя від дня 
народження поета у 1994 році (автори — скульптор Анатолій Кущ і архітектор Олег 
Стукалов), встановлений біля ПК «Прометей»; 

- пам'ятник невідомому солдату — встановлений у старій частині міста; 

- скульптура, встановлена на честь поетеси Марти Гай у бібліотеці ПК «Прометей» (автор          
скульптор Голояд Богдан Маркович, син Марти Гай); 

- пам'ятник Ользі Басараб, встановлений у центрі міста біля ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

 
 Постановою № 3647 від 11.03.14р. Верховною Радою України прийнято рішення  

про віднесення міста Бурштин Галицького району Івано-Франківської області до категорії 
міст обласного значення.  

 

 

 



 7 

       Коротка характеристика міста. 

 
      Майже в самому центрі Європи у крайній північно-західній частині Івано-Франківської 
області на правому березі річки Гнила Липа, яка впадає у Дністер, височіє Бурштин, одне 
з великих промислових міст мальовничого Прикарпаття.  

 
 
       Через Бурштин проходять два значні автошляхи: Автошлях Н 09 та Автошлях Т 
0910.  
 
•Автошлях Н09 – автомобільний шлях національного значення на території України  Львів 
– Рогатин – Івано-Франківськ – Рахів – Мукачево (автодорога державного національного 
значення). Проходить територією Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської 
областей.  
Автомагістраль Н09 проходить також повз відомий міжнародний гірськолижний курорт 
«Буковель», що має важливе стратегічне значення для міста.  
Загальна довжина автошляху – 422 км. 
 
•Автошлях Т0910 – автомобільний шлях територіального значення Бурштин - Калуш. 
Є обласна автодорога місцевого значення О-091002 Світанок – Бурштин. 
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        Транспортне сполучення з містом здійснюється залізничним та автомобільним 
транспортом. За межами міста в південній частині на відстані 4 км 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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      Демографічна ситуація 

       На території міської ради проживає 15513 осіб (станом на 01.01.2017 року), в т.ч.  
       м.Бурштин – 15151 осіб  
       с.Вигівка    -     362 осіб, кількість дворів – 147. 
 
       Загальний приріст (скорочення) чисельності населення: -127 осіб. 
       Міграційний приріст по місту склав: - -111 осіб, кількість прибулих – 32 осіб, кількість 
вибувших – 143 осіб.  
       Природний рух населення по місту – скорочення - -16 осіб, кількість новонароджених 
– 139 осіб, кількість померших – 155  осіб.  
 
          
                                                                                                                                                       Додаток 

 

Назва показника 
Одиниці 

вимірювання 
Результат 

Чисельність наявного населення на кінець звітного року ( 
на 1 січня наступного за звітним року) осіб 15513  

Чисельність постійного населення на кінець звітного року осіб 15394  

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

Загальний приріст (скорочення) чисельності населення осіб -127  

Кількість живонароджених осіб 139  

Кількість померлих осіб 155  

Природний приріст, скорочення(-) осіб -16  

кількість прибулих осіб 32  

кількість вибулих осіб 143  

Міграційний приріст, скорочення(-) осіб -111  

Міграційний приріст, скорочення(-) міждержавної міграції осіб 1  

 

         

         Фінанси 
 
         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. 
 
         За 2016 рік надходження загального та спеціального фондів бюджету міста склали 
115693413грн. З них міжбюджетні трансферти – 62494968грн. (субвенції з державного 
бюджету – 57856820 грн., інші субвенції —4638148 грн.). 
         Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 
50564747 грн., або 103,1% планових показників за 2016 рік (49026382 грн.). 
Значну питому вагу в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 80,5%, 
якого надійшло 40714297 грн., або 102,3%. до планових показників за 2016 рік (39809079 
грн. ). 
          До спеціального фонду бюджету міста (без врахування трансфертів) надійшло 
2633698грн., що складає 112,6% планових показників звітного періоду без урахування змін 
до кошторисних призначень по власних надходженнях бюджетних установ (2338771грн.). 
Видаткова частина міського бюджету з врахуванням отриманих субвенцій за 2016 рік 
склала 111 317 129 грн., або 96 % до затвердженого плану на рік, в тому числі по 
загальному фонду – 104 168 201 грн. (98,1 %), спеціальному – 7 148 928 грн. (73,4 %). 
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           У загальній сумі видатків загального фонду значну частину займають соціальні 
видатки – 79,8 %, з яких 14,0 % припадає на охорону здоров’я (14 560 991 грн.), освіту – 
25,9 % (27 013 860 грн.), соціальний захист та соціальне забезпечення 29,6 % (30 809 177 
грн.), культуру – 3,8 % (4 001 554 грн.). 
           Забезпечено фінансування усіх розпорядників коштів міського бюджету по 
захищених статтях та першочергових видатках. На 1.01.2017 року заборгованість по 
заробітній платі, медикаментах, продуктах харчування та енергоносіях відсутня. Протягом 
2016 року з резервного фонду міського бюджету виділено коштів 128 000 грн. та 
використано 125 334 грн.(97,9%)». 
           Виходячи з наведеного, необхідно відмітити, що зміна бюджетного та податкового 
законодавства забезпечили реальний ріст ресурсу міського бюджету та підвищили рівень 
фінансової забезпеченості у 2016 році.  
           Слід зазначити, що з 01 січня 2017 року згідно рішення міської ради від 24 червня 
2016 року №05/14-16 збільшено ставки  орендної плати за земельні ділянки . Враховуючи 
ці зміни, прогнозована сума надходжень до бюджету міста по платі за землю становитиме 
3053,6тис.грн., що на 5,4 відс. (55,8 тис.грн.) більше очікуваних надходжень у 2016 році. 
  
 
        ЕКОНОМІКА  
 

         Промисловість міста  
         Бурштин – це передусім промисловий центр. Місто Бурштин відноситься  до категорії 
міст з моно-залежною економікою. 
 
         Промисловий комплекс зумовлений наявністю на його території потужного 
промислового комплексу –  ДТЕК Бурштинська ТЕС, який є основою промисловості міста, 
основним наповнювачем бюджету та найбільшим промисловим підприємством Івано-
Франківської  області.  Частка ТЕС у промисловості Івано-Франківської області становить 
понад 20%.  
 
         Промисловість  відіграє  провідну  роль  у  формуванні  економічного  профілю  
громади. Підприємство ДТЕК Бурштинська ТЕС, яке виготовляє  продукцію на експорт, 
забезпечує значно вищі від середніх в Україні заробітні плати,  вищу ніж в інших містах 
зайнятість та  суттєві надходження  в бюджет. Це дає можливість для сталого розвитку 
міста, впровадження нових напрямків стратегічного розвитку. Ці питання є насамперед 
дуже важливими для кожного жителя міста.  
 

Промисловий комплекс міста Бурштин представлений: 
1. найбільшим потужним промисловим підприємством  Івано-Франківської  області –  
Бурштинська ТЕС  в частині  постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря, 
що складає 99,8% у структурі промислової продукції міста та 23,8 % частка промисловості 
загальнообласного показника; 
2. КП «Житловик» в частині надання послуг водопостачання, каналізації, поводження з 
відходами, що складає 0,1% у структурі реалізованої продукції промисловості міста; 
3. продукція переробної промисловості (виробництво гумових і пластмасових виробів, 
іншої  неметалевої мінеральної продукції, елементи конструкцій збірні для будівництва з   
цементу, бетону або каменю штучного) – 0,1%. 
 

  За даними статистичного бюлетеня Головного управління статистики в Івано-
Франківській області за період січень-листопад 2016 року обсяг реалізованої промислової 
продукції (послуг) по місту склав 7952557,3 тис.грн., що складає 113,7 % темпу зростання 
до періоду попереднього року. Обсяг  реалізованої  промислової  продукції  на  одну особу  
склав 507210,7 грн. проти показника січня-листопада 2015 року – 450732,3 грн., що 
складає 112,5%. 

 
  Підприємство  ТЕС  є основою промисловості міста, основним наповнювачем 

міського бюджету  та надає суттєві надходження  до інших бюджетів (сільських, районних, 
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обласних) -  Бурштинська ТЕС сплатила екологічний податок та перерахувала в бюджети 
різного рівня з початку року 245 млн. грн. Від 50%  до 80% цієї суми щорічно залишається 
в місцевих (сільських, районних та обласних) бюджетах. Тож, завдяки екологічному 
податку  Бурштинської ТЕС Галицький район, зокрема, й вся Івано-Франківська область 
мають можливість покращувати стан довкілля.  

 
            Підприємство БуТЕС є основним робочим місцем для жителів міста та навколишніх 
сіл, має вищу ніж в інших містах  зайнятість персоналу (до 2,0 тис.).  Бурштинська ТЕС  
забезпечує значно вищі від середніх в Україні заробітні плати (9595,0 гривень на ТЕС,  у 
Бурштині 6040,0 грн.). При цьому ВП Бурштинська ТЕС виконує всі соціальні гарантії та 
зобов’язання за колективною угодою (забезпечення молоком, організація оздоровлення 
працівників, доплати на опалювальний сезон, преміювання за інтенсивність, 
маневреність). 
 
             КП «Житловик» за обсягом реалізованої продукції відноситься до категорії 
середнього підприємства та є одним із найбільших платників податків у місті та 
наповнювачем  бюджетів різного рівня: загальна сума річних планових податкових 
платежів – 8,6 млн.грн., з них до міського бюджету – 1,3 млн.грн. 
 

   Очікуваний показник обсягу реалізованої промислової продукції у 2016 році 
заплановано у сумі 7100,0 млн. грн. з темпом зменшення обсягу 91,3% до періоду 2015 
року, що пояснюється загальною картиною складної економічної ситуації в Україні: 
падіння промислового споживання супроводжує зниження  попиту на електроенергію та 
промислову продукцію. 

 
   Станом на 01 січня 2017 року встановлена потужність ДТЕК Бурштинська ТЕС 

складає 2351 МВт. Основним паливом є вугілля газової групи, вугілля компанія закупляє 
на ринку України, в т.ч. вільний ресурс Львівсько-Волинського басейну.  

 
   У  2016  році  ВП ДТЕК Західенерго «Бурштинська ТЕС»  вироблено  8499,1  млн. 

кВт.год. електроенергії,  що на  2,6 % менше, ніж у відповідному періоді 2015 року та 72,5 
тис. Гкал теплоенергії  - на 0,3 % менше, ніж у січні-грудні 2015 року. При цьому спожито  
4291,1 тис. тонн  вугілля, що  на 11,39 % менше,  ніж  у  відповідному періоді  минулого 
року.  

 
   Спад  виробництва  електроенергії  ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС у  2016  році у  

порівнянні  з   попереднім роком  зумовлений кон'юнктурним зниженням експорту 
електроенергії (у 2015 році обсяг експорту  складав  2656,0  млн. кВт/год., у 2016 році – 
2050 млн. кВт/год.) та  зменшенням роботи енергоблоків №№ 8 і 9 в Об’єднаній 
енергетичній системі України (у 2015 році – 710,3 млн. кВт/год., у 2016 році – 339,2 млн. 
кВт/год.).  

 
          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. 
 
          Станом на 01.01.2017р. в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) по місту налічувалось 252 юридичних, станом на 01.01.17р. взято на 
облік 16  (6,35 % до загально обласного) та знято з обліку –3  (1,19%).  
 
          Середньооблікова кількість штатних працівників по місту  складає 4025 осіб, що 
складає в структурі регіону – 2,0%. За даними Головного управління статистики в Івано-
Франківській області: середньообласний показник рівня заробітної плати у 2016р.  
перевищено у м.Бурштині - 6040 грн., що складає 143,7% до середнього рівня по області. 
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№ 
п/п  

 
Назва показника  

 
Одиниця 
виміру 

 
сума 

1. Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах 
(за січень-листопад) 

тис. грн. 7952557,3   

2. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну 
особу,  

грн. 507210,7  

3. Податковий борг за податковими зобов’язаннями 
платників податків і зборах до зведеного бюджету 

- до державного бюджету 
- до місцевого бюджету 

тис. грн. 1100,00  
 

400,00  
700,00 

4. Фінансовий результат підприємств до оподаткування 
(крім банків та бюджетних установ) 

тис. грн. -2220,0   

5. Фінансовий результат підприємств, які одержали 
прибуток  

тис. грн. 2280,0  

6. Питома вага підприємств, які одержали прибуток 
 

% 91 

7. Фінансовий результат підприємств, які одержали збиток 
 

тис. грн. -4500,0 

8. Питома вага підприємств, які одержали збиток 
 

% 9 

9. Обсяги обороту роздрібної торгівлі (з урахуванням 
товарообороту як юридичних, так і ФОП)  

млн. грн. 375,00 

10. Обсяги обороту роздрібної торгівлі на одну особу 
 

грн. 24038  

11.  Обсяги реалізованих послуг (з урахуванням обсягів 
послуг, реалізованих за ринковими цінами 
підприємствами, установами, що фінансуються з 
бюджету)  

млн. грн. 14,2 

12. Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 
фінансування 

тис. грн.  15660,0 

13. Обсяг капітальних інвестицій на одну особу 
 

грн. 1004,0 

14.  Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб 
наявного населення  
 

один. 59 

15. Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах  осіб 389  
 

16. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – ФО у 
розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення  

один.  340 

17. Кількість зайнятих працівників у фізичних осіб-
підприємців  

осіб 784 

18. Питома вага малих підприємств в обсягах реалізації 
продукції  

% 65,0 

19. Частка малих підприємств, які одержали збиток 
 

% 8,6 

20. Надходження до бюджетів від діяльності МП 
 

тис. грн.  2460,0 

21.  Обсяг виконаних будівельних робіт 
 

тис. грн.  6116,0 

22. Обсяг виконаних будівельних робіт до попереднього 
року 

% 80 

23. Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери 
(загальна площа житла)  

тис. кв.м. 3,3 
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       Сільське господарство 
 
        Другим  сектором міста є сільське господарство.  
 
        Рослинництво представлено посівами с/г культур та овочівництвом, тваринництво – 
вирощуванням поголів’я свиней, птиці та риболовлею, оскільки в місті є велике штучно 
утворене озеро для потреб ТЕС, а також ріка та кілька великих ставків, які займають 
понад 50% всіх водойм Галицького району.  
 
        Категорія господарств:  
- господарства населення – 600 га (зернові культури і кормові коренеплоди, картопля) 
- сільськогосподарські підприємства– 92 га (зернові культури і кормові коренеплоди, 
картопля);  
- фермерські господарства – 52 га (зернові культури і кормові коренеплоди).  
   
        Виробництво основних видів продукції тваринництва у сільськогосподарських 
підприємствах : 
   - м`ясо (реалізація худоби та птиці на забій у живій вазі) – 17 т; 
   - молоко – 76 т . 
         Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах: 
   - велика рогата худоба усього – 132 голів; 
   - у т.ч. корови – 19 голів; 
        Продуктивність сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських 
підприємствах: середній надій молока від однієї корови (на середнє поголів`я корів) з 2016 
рік – 6909 кг. 

 
Ефективність діяльності агропромислового комплексу 

 

Темп зростання (зменшення) поголів`я 
худоби та птиці у великих та середніх 

сільськогосподарських підприємствах у 
перерахунку на умовне поголів`я худоби, 

відсотків до відповідної дати попереднього 
року 

Темп зростання (зменшення) посівних площ 
сільськогосподарських культур під урожай 

звітного року у сільськогосподарських 
підприємствах, відсотків до відповідної дати 

попереднього року 

станом на  1 лютого 
2016 року 

станом на 1 лютого 
2017 року 

станом на 1 грудня 
2015 року 

станом на 1 грудня 
2016 року 

 
90,7 

 
182,3 

 
143,9 

 
100,0 

 
        Загальна площа міста Бурштина становить 2 163 га. в т.ч.: земель державної 
власності – 7243 га, земель приватної власності – 712,2757 га. 
         Площа населених пунктів: м. Бурштин – 979,9 га, с. Вигівка – 153 га, в т.ч.: державна 
власність – 774,2387 га, приватна власність – 358,7613 га.  
 
        За підсумками 2016 року аграрним сектором міста вироблено сільськогосподарської  
продукції у 2 рази більше,  ніж у 2015 році, спостерігається тенденція  до збільшення 
виробництва м'яса – 17 т при збільшенні поголів’я худоби на 106,5% та зменшення 
виробництва продукції молока – 76 т, що складає 68,7 % до періоду попереднього року.  
Поряд з цим, нарощується виробництво м'яса  у сільськогосподарських підприємствах.  
 
         В  усіх  категоріях  господарств  відбувається  зменшення  поголів'я  великої  рогатої 
худоби, у т. числі корів, що є характерне для держави в цілому. Спад поголів'я допущено, 
в основному,  господарствами населення. Основними причинами цього процесу є 
демографічна ситуація населення, подорожчання кормів, низький рівень закупівельних цін 
на молоко та м'ясо, а також відсутність за останні три роки державної фінансової  
підтримки особистих  селянських господарств.  
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         Державно-приватне партнерство. 
 
           Бурштин - регіон присутності компанії 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. 
 
          Сьогодні, в умовах складного економічного стану країни, мати надійного і 
стабільного партнера – компанію ДТЕК - є хорошою ситуацією для міста Бурштина, а саме 
для його мешканців.  Місто сьогодні має потужнього місцевого виробника – підприємство 
ДТЕК Бурштинська ТЕС, яке виготовляє  продукцію на експорт, забезпечує значно вищі 
від середніх в Україні заробітні плати,  вищу ніж в інших містах зайнятість та  суттєві 
надходження  в бюджет. Це дає можливість для сталого розвитку міста, впровадження 
нових напрямків стратегічного розвитку. Ці питання є насамперед дуже важливими для 
кожного жителя міста. 
 
          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. 
 
         Перше і основне - це те, що вже досягнуто, впроваджено і  отримано результат. Є 
вже зреалізовані проекти, проекти, які реалізуються зараз, і є напрацювання на майбутнє.  
Головним позитивним моментом для мешканців міста Бурштина – є реалізація моделі 
Стратегії 2013-2015 рр., компанія виконала свої планові зобов’язання в частині 
фінансування проектів, а це 12,9 млн. грн.: 
 
         в т.ч. - охорона здоров’я – 4,3 млн.грн. (33%) 
                   - розвиток бізнес середовища – 3,2 млн.грн. (25%) 
                   - соціальна інфраструктура – 1,4 млн.грн.  (11%) 
                   - енергоефективність – 4,0 млн.грн. (31%)  
   
         А  з  точки  зору  міської влади - позитивне те,  що  вже досягнуті хороші результати у 
вирішенні непростого питання –  реалізація проектів Стратегічного розвитку міста. Є 
реальна можливість та хороша практика навчитися чомусь новому, вдосконалитися, 
розвиватися  та продовжити напрацювання. Оскільки мова  йде  про довготривалий та 
кропіткий стратегічний розвиток, і на це потрібен час.   
 
          Виконавчий комітет міської ради засвідчує подяку за плідну співпрацю та інвестиції 
від компанії ДТЕК на розвиток території міста Бурштин через Стратегію соціального 
партнерства за період 2013-2015рр., а також продовження співпраці шляхом реалізації  
Стратегії розвитку міста Бурштина на період до 2020 року. Ми висловлюємо вдячність за 
всі ці заходи, які були спільно зініційовані нами в рамках Декларації соціального 
партнерства та профінансовані Компанією ДТЕК. 
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Додаток1 

 

№ 
п/п 

Напрям А. Охорона здоров’я   Сума, тис.грн. 
 

1.  придбання реанімобіля  700,0 

2.  поточний ремонт приміщення дитячого відділення  139,3 

3.  поточний ремонт приміщення операційної міської лікарні   123,0 

4.  підвищення кваліфікації персоналу лікарні  63,0 

5.  просвітницька робота з різними категоріями населення  42,2 

6. лапароскопічне обладнання для застосування у загальної 
хірургії та гінекології  

450,0 

7. діагностичний автоматизований комплекс, у складі якого: 12-
канальний електрокардіограф, велоергометр, реограф, 
спірограм  та фонокардіограф з персональним комп’ютером та 
лазерним принтером    

88,0 

8. напівавтоматичний біохімічний аналізатор  44,0 

9.  реєстратор добової електрокардіограми за Холтером з 
програмним забезпеченням  
  

27,7 

10. 6-ти канальний електрокардіограф  
  

41,0 

11.  закупівля та встановлення ліфта для  міської лікарні  
  

700,0 

12.  Мікроскоп лабораторний бінокулярний OLYMPUS CХ22  51,5 

13. Автоматичний біохімічний аналізатор   
  

670,0 

14. Дефібрилятор PHILIPS HeartStart MRх   89,0 

15. Електрокардіограф  
  

36,6 

16. Кардіомонітор з капнографом   
  

129,8 

17. Кольпоскоп МК 200 з цифровою відео системою  104,0 

18. Акушерський багатофункціональний гідравлічний механічний 
стіл  

65,5 

19. Мікроскоп медичний Микмед-6  
  

23,0 

20. Термостат сухоповітряний 11,9 

21. Апарат ультразвукової терапії   25,9 

22. Фіброгастроскоп Fujinon FG-IZ (стандартний), Fujifilm  
  

460,0 

23. Автоматизований шприцевий дозатор  23,3 

24. Капітальний ремонт рентгенодіагностичного комплексу 
РУМ-20  

140,0 

  
РАЗОМ: 

 
4248,7 

 

№ 
п/п 

 Напрям В. Розвиток бізнес середовища  Сума, тис.грн. 
  

1.  Розробка інвестиційного проекту індустріального 
парку  

562,0 

2. Розробка і впровадження Інтернет порталу 
Створення інтерактивної платформи для активізації громади 
м.Бурштина (Відкрите місто)  

46,0 

3. Система маркетингу інвестиційних можливостей  50,0 

4.  Розробка та реалізація місцевої програми туризму  40,0 

5. Створення Бізнес-центру у структурі АМЕР  487,0 
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6. Підготовка інфраструктури у проведенні ярмарок  16,0  

7. Розробка ПКД «Виготовлення технічної документації на 
комунальні об’єкти міста»  

75,7 

8. Відшкодування втрат земель с/призначень при переведенні 
ділянки індустріального парку у промислове призначення 

1955,536  

  
РАЗОМ:  

 
3232,236 

 

№ 
п/п  

Проекти напряму С. Соціальна інфраструктура  Сума, тис. грн. 
  

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

55,0 

2. С 1.2. Комп’ютеризація працівників м/ради 
          Заміна вікон  

75,4 

3.  С 1.3. Придбання комп/мультимед.класів у освіті  181,2 

4. С 1.4. Обладнання  дит. майданчиків у школах і садках 27,0 

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

120,0 

6. С 2.1. Центр розвитку і дозвілля, школа сусп. лідерства 88,4 

7. С 2.2. Підтримка діяльності Центру реабілітації дітей 35,0 

8. 1.1. Впровадження міського конкурсу «Місто своїми руками»  819,6 

  
РАЗОМ:  

 
1401,6 

  

№ 
п/п  

Проекти напряму Д. Енергоефективність Сума, тис. грн. 
  

1.  Д 1.1  Комплекс енергоефективних заходів в районі вулиці 
Калуська, С.Стрільців, Енергетиків  

240,0 

2.  Д 1.1. Створення системи енергомоніторингу бюджетних 
установ 

15,0 

3. Д 1.2. Інформаційні компанії щодо енергозбереження 
Проект Енергоефективні школи 

42,0 

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

19,0 

5. Д 2.1. Реконструкція системи опалення та гарячого 
водопостачання в 10 будинках по вул. Будівельників  

266,0 

6.  Д 2.2. Кап. рем кварт тепломережі в р-ні ПК   
 - «Заміна вікон в будівлях ЗОШ № 1,ДНЗ № 6»  
 - «Енергоефективні заходи в р-ні Коновальця,   Стефаника, 
Міцкевича по зовн. освітленню»  

 
541,54 

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

150,0 

8.  Д 2.4. Енергоефективний садок у місті Бурштині  
«Придбання теплових лічильників по висотних житлових 
будинках»  

186,79 
971,04 

 

9.  Д 2.5. Підготовка ПД і пошук інвесторів в сфері енергоефект. та 
розробка оптимізованої схеми водопостачання м.Бурштин 

60,0 

10.  Д 2.6. Заміна вікон міської лікарні  1028,936 

11.  Д 2.6. Реконструкція будинку по вул.Петлюри,11  300,0 

12.  Закупівля та встановлення програми для моніторингу 
енергоспоживання бюджетними закладами міста, в рамках спів 
фінансування заходів проекту USAID та Бурштинської м/ради  

216,7 

  
Р А З О М: 

 
4037,006 
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Додаток 2 

 

Інформаційна довідка щодо проектів Стратегії розвитку Бурштина до 2020 року. 
 (станом на 30.12.16) 

  
Фінансування компанії ДТЕК – Програма соціального партнерства з м.Бурштин: 
 
реалізація проектів у 2016 році – 2760,0 тис.грн. 
  
1.1. Проект: Реформування системи теплозабезпечення міста:- 1075,0 тис.грн. 
П.1.  Інвентаризація та уточнення схеми теплопостачання – 15,0 тис.грн. (виконано) 
П.2.  Виконання робіт по нанесенню схеми теплопостачання м.Бурштин на генеральний 
план міста – 10,0 тис.грн. (стадія виконання) 
П.3. Розробка технічного завдання і виконання паспортизації теплових мереж м.Бурштин – 
350,0 тис.грн. (стадія виконання) 
П.4. Виконання робіт по теплоізоляції трубопроводів міських теплових мереж з витратних 
матеріалів підрядника (проблемні ділянки) – 200,0 тис.грн. (виконано) 
П.5. Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів – 200,0 тис.грн. (стадія 
виконання) 
П.7. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина висотних житлових 
будинків) – 300,0 тис.грн. (стадія виконання) 
  
Проект: (п.6)  Утеплення фасаду та заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі 
Бурштинської міської ради – 300,0 тис.грн. (виконано) 
 
Проект:  (п.8) Розробка проектно-кошторисної документації комплексної 
термосанації будівлі Бурштинської міської лікарні – 140,0 тис.грн. (повторна 
конкурсна процедура) 
 
Проект: (п.9)  «Ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул.Січових Стрільців,20 для 
організації роботи Центру надання адміністративних послуг» - 180,0 тис.грн. (стадія 
виконання) 
  
Проект: (п.10) Адміністративний супровід проектів (АМЕР м.Бурштина) – 105,0 
тис.грн. (стадія виконання) 
 
Проект: (П.11).  «Підвищення активності громади шляхом залучення до спортивного 
способу життя» - 400,0 тис.грн. (стадія виконання) 
 
Проект: (П.12).  «Покращення умов для адаптації та інтеграції товариства 
молодих інвалідів в суспільство" - 200,0 тис.грн. (стадія виконання) 
 
Проект: (П.13). «Підготовка ПКД для будівництва  ділянки дороги «м.Бурштин-
с.Коростовичі-с.Куропатники» з використанням золошлакових матеріалів» - 160,0 
тис.грн.  (закупівля послуги не відбулася з причини перевищення бюджету проекту) 
 
Проект: (П.14). Співфінансування проектів: 
 
1. AgroHUB: розвиток органічного землеробства як джерело сталого економічного 
зростання громад Івано-Франківської області – 100,0 тис.грн. 
 
2. Переробка твердих відходів Бурштинської ТЕС у вирішенні інфраструктурних проблем 
екологічної безпеки регіону – 100,0 тис.грн.   
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        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. 
 
       Майно підприємства є комунальною власністю і належить йому на правах 
оперативного управління. Джерелом формування доходів є грошові доходи, одержані від 
наданих послуг, виконаних робіт, реалізації продукції та інших видів господарської 
діяльності, а також фінансування та дотацій з бюджету. 
 
         У  2016 році проведено наступні заходи соціально-економічного розвитку території: 
 
1. Поточний ремонт тепломереж (квартальних), аварійні ділянки - 332,009 тис.грн. 
(заміна будинкового вводу тепломережі в районі Енергетиків-Будівельників (16,813 т.грн.), 
Коновальця (30,025 т.грн.), Будівельників,7 (35,129 т.грн.), в районі міської лікарні (16,816 
т.грн.), по вул.Будівельників,5-23,2т.грн.), поточний ремонт тепломережі по 
вул.Енергетиків- Будівельників (47,9 тис.грн.), заміна будинкових вводів тепломережі по 
вул.О.Басараб №2, Коновальця №5, С.Бандери №34 (70,0 тис.грн.), заміна будинкового 
вводу тепломережі по вул.Будівельників,7 - 29,490 тис.грн., поточний ремонт тепломережі 
(квартальних) аварійної ділянки по вул.Будівельників,7-9 між т.к.8.2.3 – 8.2.4) - 37,779 
тис.грн., поточний ремонт тепломережі по вул.Енергетиків- Будівельників між ТК 8.4.–ТК 
8.4.1- 9,915 т.грн., ізоляція тепломережі від вул.С.Бандери до Петлюри - 14,942 тис.грн.  
 
2. Заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. водопостачання в будинках 
та зовнішніх мережах: -  711,429 тис.грн. 
1. заміна підвальних розгалужень трубопроводів хол. водопостачання в будинках: В.Стуса 
3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 6,8,10,14,16 - 88,2 т.грн. 
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2. заміна водопровідної мережі по вул. С.Стрільців (в районі будинку №3, ДНЗ №3) - 38,3 
тис.грн. 
3. заміна водопровідної мережі по вул.Стуса,8 - 12,9 тис.грн. 
4. заміна обладнання для лабораторії ВОС - 61,7 тис.грн. 
5. капітальний ремонт водогону по вул.Енергетиків – 30,8 тис.грн. 
6. заміна водопроводу Коростовичі-свердловина №2 - 60,8 тис.грн.  
7.  заміна водопровідної мережі Коростовичі, свердловина №3-свердловина №4 д.225»- 
99,5 тис.грн. 
8.  капітальний ремонт водогону Коростовичі-Бурштин» - 199,7 тис.грн. 
9.  заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ - 99,099 т.грн. 
10. заміна водопровідної мережі по вул.Коновальця-Грушевського - 20,430 тис.грн.  
 
3.Послуги по ремонту вуличного освітлення м.Бурштина та с.Вигівка: -  545,242 
тис.грн. 
1 поточний ремонт вуличного освітлення с.Вигівка - 60,0 тис.грн. 
2. матеріали вуличного освітлення (лампи, кабелі) – 78,5 тис.грн.  
 обслуговування вуличного освітлення м.Бурштина – 70,0 тис.грн., поточний ремонт вул. 
освітлення  по вул.Франка (50,479 т.грн.), по вул.Над Потоком (24,519 т.грн.), по 
вул.Торгова (19,834  т.грн.), по вул.Над Рудкою (12,105 т.грн.), в районі вул.Стефаника 15-
17 (17,421 т.грн.), вздовж доріжки від вул.Шухевича (в районі кафе «Золотий Захід») до 
будинку по вул. С.Стрільців,5-28,5 т.грн., по вул.Шухевича (57,779 т.грн.), від вул. 
Д.Галицького до вул. Лісної -19,214 т.грн., ремонт освітлення сходової клітки будинку №15 
по вул.Стефаника - 9,509 т.грн.,     
поточний ремонт освітлення будинку по вул.Шухевича 2 - 53,292  т.грн.    
поточний ремонт вуличного освітлення у провулку між вулицями С.Петлюри та С.Бандери 
-23,972 т.  
поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Івасюка – 14,675 тис.грн., по вул. Міцкевича 
- 5,443 тис.грн.      
 
4. Заходи по протипожежному водопостачанню м.Бурштина: ремонт та заміна 
пожежних гідрантів по вул.Калуська ПГ-25, вул.І.Франка ПГ-41, вул.В.Стуса ПГ-46, 
вул.С.Стрільців ПГ-16 – 20,0 тис.грн. 
 
5. Антикорозійний захист газопроводів в житлових будинках - 37,857 тис.грн. 

по вул.Коновальця 5,6,7,9,11,  вул.В.Стуса 12-24,  вул.Бандери,34, Міцкевича,6, 

Басараб,2,3,4, Д.Галицького,5, Шухевича 2,4,6,8,10,12,14,16 . 

 
6. Проведення експертного обстеження, капітально-відновлюваних і ремонтних 
робіт та позачергового огляду ліфтів: -  47,977 тис.грн. 
вул. О.Басараб,2 – 3,318 т.грн., Стуса,10 - 4,495 т.грн., буд. Стефаника 17 - 7,750 т.грн., 
буд.Стефаника,15,1-2 підїзд - 7,740 т.грн., Стефаника 17/ 2 п. - 8,503 т.грн.  
2,363 тис.грн.  ДП Карпатський експертно-технічний центр Держпраці 
13,808 тис.грн. ТОВ Фаза плюс 2/120 від 22.12.16                                 
 
7. Обслуговування громадського туалету по вул.С.Бандери - 23,831 тис.грн. 
 
8. Поточний ремонт лазні по вул.І.Франка - 31,115 тис.грн. 
 
9. Ремонт двох  автозупинок громадського транспорту у м.Бурштин - 45,7 
тис.грн. 
  
 10. Розробка проекту детальної території забудови мікрорайону для будівництва і 
обслуговування індивід. жилих будинків, господарських будівель і споруд (присадибною 
земельною  ділянкою) в урочищі «Пасовище» ( виділення земділянок для будівництва 
учасникам АТО)  - 44,0 тис.грн. 
Розробка топографо-геодезичних вишукувань  с.Вигівка (для генплану) – 38,0 
тис.грн. 
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  Експертна оцінка комунального майна та земельних  ділянок, організація та 
проведення аукціонів (для продажу зем. ділянок) – 18,0 тис.грн. 
 
11. Капітальний ремонт пішохідних доріжок: -  804,819 тис.грн. 
- по вул.Шухевича (вздовж дороги) – 604,0 тис.грн. 
- по вул.Стуса 12-14-21 – 49,914 тис.грн. 
- поточний ремонт пішохідної доріжки у сквері «Європейський» - 24,902 тис.грн. 
- облаштування пішохідної доріжки в районі  буд. по вул.В.Стефаника,17 – 24,9 т.грн. 
- улаштування доріжки по вул.Енергетиків,7 - 8,676 тис.грн. 
- улаштування доріжки по вул.Бандери,34 - 29,005 тис.грн.  
- улаштування доріжки по вул.Петлюри – 63,422 тис.грн.  
  
 
12. Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг: -  351,797 тис.грн. 
 - робочий проект «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення 
Т-09-10 Бурштин-Калуш, км 0+000 – км 1+200 – 9,733 тис.грн. 
- робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Шухевича  – 12,441 
тис.грн. 
- робочий проект Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Енергетиків – 7,129 
тис.грн. 
- проведення ямкового ремонту вулиць (асфальт) філія Рогатинська ДЕД  – 74,708 
тис.грн.  
- послуги автогрейдера – 14,4 тис.грн. 
- пот. ремонт місця тимчасового зберігання автотранспорту по вул.Стефаника - 39,926 
тис.грн. 
- поточний ремонт дороги по вул.: в т.ч.: 
по вул. Зелена – 24,944 тис.грн. 
по вул. Франка – 24,944 тис.грн. 
по вул. Юхвітова – 14,982 тис.грн.  
по вул.В.Стуса,14  (бетон) – 16,505 тис.грн. 
ремонт проїзної частини (автостоянки) по вул. Стуса,14 – 39,9 тис.грн. 
по вул.С.Стрільців,3 – 34,852 тис.грн. 
ремонт під’їзних шляхів до ДНЗ №2 (по вул. Енергетиків) – 37,333 тис.грн. 
 
13. Благоустрій кладовища нового (влаштування шахтного колодязя для 
технічних потреб відвідувачів та працівників кладовища) - 32,311 тис.грн. 
 
14. Виготовлення технічної інвентаризації по комунальних об’єктах міста - 
35,396  тис.грн. 
 
15. Проектні та проектно-конструкторські розроблення водопостачання 
індустріального парку «Бурштин», держекспертиза ПКД - 167,839 тис.грн. 
 
16. Підрядні роботи з проведення благоустрою території міста до проведення 
державних, релігійних, місцевих свят - 37,684 тис.грн. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 21 

Додаток 

Адреса  
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ал 
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кц 

зовн. 
стіни 

будівлі 

  м м м м2 м2 м3   
1-2 1-3 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 1-14 1-17 1-18 

шухевича,2 1965 2 5 45,74 13,58 14 628 2218 5 323 з/б 

шухевича,2а 1965 2 5 45,74 13,58 14 627 2218 5 323 з/б 

шухевича,4 1965 6 4 72 12 11,2 728 2315 5 556 з/б 

шухевича,6 1966 6 4 72 12 11,2 729 2315 5556 з/б 

шухевича,8 1966 6 4 72 12 11,2 731 2267 5441 з/б 

шухевича.10 1967 6 4 72 12 11,2 731 2312 5549 з/б 

шухевича,12 1967 6 4 72 12 11,2 731 2343 5601 з/б 

шухевича,14 1967 6 4 72 12 11,2 732 2363 5671 з/б 

шухевича,16 1967 6 4 72 12 11,2 732 2317 5561 з/б 

калуська,7 1964 3 4 53,62 12,6 11,5 678 2218 5325 цегла 

калуська,8 1975 6 5 97,02 12 13,25 1223 4436 10646 цегла 

калуська,9 1965 3 4 53,62 12,6 11,5 678 2218 5323 цегла 

калуська,10 1969 6 5 97 12,6 12 1223 4366 10478 цегла 

калуська,11 1964 3 4 53,62 12,6 11,5 676 1976 4742 цегла 

калуська,13 1965 3 4 53,62 12,6 11,5 678 1984 4742 цегла 

енергетиків,3 1965 2 4 39,5 12,6 11,5 659 1940 4761 цегла 

енергетиків,5 1964 2 3 24,38 10,5 8,4 245 592 1421 цегла 

енергетиків,7 1965 2 4 39,5 12,6 11,55 496 1434 3441 цегла 

енергетиків,11 1964 2 4 39,5 12,6 11,55 495 1358 3259 цегла 

енергетиків,13 1965 2 4 39,5 12,6 11,55 497 1476 3542 цегла 

с.стрільців,1 1966 6 4 72 12 11,2 731 2330 5592 з/б 

с.стрільців,2 1967 1 5 16,75 12,4 14 200 791 1898 з/б 

с.стрільців,3 1966 1 5 16,75 12,4 14 200 782 1877 з/б 

с.стрільців,5 1964 6 4 72 12 11,2 731 2310 5544 з/б 

с.стрільців,6 1966 6 4 72 12 11,2 730 2348 5635 з/б 

с.стрільців,8 1966 1 5 16,75 12,4 14 199 776 1862 з/б 

с.стрільців,9 1964 6 4 72 12 11,2 737 2331 5594 з/б 

с.стрільців,10 1966 6 4 72 12 11,2 729 2353 5647 з/б 

с.стрільців,11 1965 6 4 72 12 11,2 730 2298 5515 з/б 

с.стрільців,12 1967 1 5 16,75 12,4 14 199 774 1858 з/б 

с.стрільців,14 1967 6 4 72 12 11,2 727 2319 5566 з/б 

с.стрільців,16 1967 1 5 16,75 12,4 14 200 775 1860 з/б 

с.стрільців,17 1966 6 4 72 12 11,2 724 2319 5566 з/б 

с.стрільців,20 1972 1 9 23,61 15,6 22 387 2098 5035 з/б 

с.стрільців,21 1964 6 4 72 12 11,2 729 2288 5491 з/б 

О.Басараб,2 2000 3 9 83 11,2 25 915 6053,4 14528 з/б 

О.Басараб,3 2007 2 9 53,45 12,5 25 674,3 4043 9703 з/б 

О.Басараб,4 2000 5 5 88,5 12 14 1059 3548 8515 цегла 
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О.Басараб,5 1997 2 9 55 14 25 804,6 4911 11786 з/б 

Міцкевича,6 1995 7 5 125,7 12 14 1488 5748 13795 з/б 

Коновальця,5 1971 6 5 77 10 13,5 771,6 3009 7221 з/б 

Коновальця,6 2006 2 5 35,84 12,5 14 358,4 1545 3708 цегла 

Коновальця,7 1972 6 5 76 10 13,4 772,6 2996 7190 з\б 

Коновальця,9 1974 6 5 76 10 13,4 774,1 3018 7243 з\б 

Коновальця,11 1986 6 5 97 11,7 13,6 1147,2 3637 8728 цегла 

Стефаника,15 1987 2 9 49 13,6 25 663 4193 10063 з/б 

Стефаника,17 1989 2 9 49 13,6 25 663 4223 10135 з/б 

Будівельників,2
а 1986 2 9 4,6 12,3 25 545,5 3588 8611 з/б 

Будівельників,3 1963 4 2 48,8 10,2 5,5 495,7 774 1858 цегла 

Будівельників,4 1964 4 2 48,8 10,2 5,5 497,4 780 1872 цегла 

Будівельників,5 1963 4 2 48,8 10,2 5,5 496,7 776 1862 цегла 

Будівельників,6 1962 4 2 48,8 10,2 5,5 497,1 783 1879 цегла 

Будівельників,7 1963 4 2 48,8 10,2 5,5 496,2 780 1872 цегла 

Будівельників,8 1962 4 2 48,8 10,2 5,5 497,1 781 1874 цегла 

Будівельників,9 1963 4 2 48,8 10,2 5,5 496,2 777 1864 цегла 

Будівельників,1
0 1962 4 2 48,8 10,2 5,5 497,1 780 1872 цегла 

Будівельників,1
1 1962 4 2 48,8 10,2 5,5 496,1 780 1872 цегла 

Будівельників,1
2 1962 4 2 48,8 10,2 5,5 496,1 780 1872 цегла 

С.Бандери, 34 1988 8 
 

5/9 148 11,3 14/25 1720,6 7319 17565 з/б 

С.Бандери, 77а 1994 2 
 

7/9 54,5 12 
19,6/
25 618,1 3568 8563 з/б 

В.Стуса,1 1969 2 5 45,71 13,58 14 620,7 2193 5263 з/б 

В.Стуса,3 1969 2 5 45,71 13,58 14 620,7 2198 5275 з/б 

В.Стуса,5 1969 8 5 98,8 10 13,45 988 3844 9226 з/б 

В.Стуса,6 1994 8 5 142,34 11,25 14,25 1828 5864,9 14076 цегла 

В.Стуса,7 1969 4 5 53,2 10 13,43 531 2090 5016 з/б 

В.Стуса,8 1998 9 5 173,7 11,7 13,25 2080 5450 13080 цегла 

В.Стуса,9 1969 4 5 53 10 13,45 530 2061 4946 з/б 

В.Стуса,10 1994 3 9 80,64 11,3 25 911 6117,8 14683 з/б 

В.Стуса,11 1969 4 5 53,2 10 13,45 532 2058 4939 з/б 

В.Стуса,12 1969 4 5 53 10 13,4 530 2082 4997 з/б 

В.Стуса,13 1969 8 5 98 10 13,4 988 3812 9149 з/б 

В.Стуса,14 1970 4 5 53 10 13,45 530 2078,4 4987 з/б 

В.Стуса,15 1969 8 5 98,1 10 13,45 981 3833 9199 з/б 

В.Стуса,16 1970 4 5 53 10 13,45 530 2073 4975 з/б 

В.Стуса,17 1979 6 5 97 12,6 13,25 1222 4508 10819 цегла 

В.Стуса,18 1970 4 5 53,2 10 13,47 532 2068,7 4963 з/б 

В.Стуса,19 1982 4 5 53,3 10 13,45 533 2066 4958 з/б 

В.Стуса,20 1970 4 5 53,2 10 13,45 532 2068,7 4963 з/б 

В.Стуса,21 1984 4 5 58,18 11,3 13,95 657 2577 6185 з/б 

В.Стуса,22 1975 4 5 52,9 10 14 529 2056 4934 з/б 

В.Стуса,24 1976 4 5 52,9 10 14 529 2053 4927 з/б 

Разом  343 
372
,33  5024,39  938,67  

1022,
9  56545,1  203901 489112 * 
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       Торгівля, побут 
 

        В місті успішно функціонує торгівельна сфера, яка включає більше 100 підприємств 
торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування. На сьогоднішній день 
торгівельна інфраструктура міста має розвинену мережу магазинів, як продовольчих, так і 
непродовольчих, які збудовані на відведених земельних ділянках. Торгівельна мережа 
представлена 78 магазинами, 26 закладами громадського харчування, 12 підприємствами 
дрібно-роздрібної торгівлі, 10 кіосками. Існуючі магазини переобладнуються, враховуючи 
сучасні вимоги. 

 
Підприємства громадського харчування всіх форм власності 

станом на 01.01.2017 року,  м.Бурштин. 
 
 
№ 
п/п 
 

Назва і тип 
підприємства 

Адреса ПІП керівника 
К-сть 

посад. 
місць 

Пло
ща  

залу 

Площа 
виробн 
приміщ 

Форма 
власно- 

сті 
 

1 
Кафе 
“У Людмили” 

вул.С.Бандери 
Стефанишин 
Людмила 
Іванівна 

80 200 36 приватна 

2 Кафе “Візит” вул.Шухевича,1а 
Бурак Зіля 
Саліхянівна 

30 
45 

 
16 приватна 

3 
Кафе 
“Каліфорнія” 
 

вул.С.Бандери 
Рипецький  
В. М. 

34 65 18 приватна 

4 
Кафе 
“Едельвейс” 
 

вул.С.Бандери 
Стеців Петро 
Іванович 

80 210 40 
приватна 

 

5 
Кафе 
“Скорпіон” 

вул.С.Бандери Чава В.В. 24 35 16 приватна 

6 Кафе “Волга” вул.Шухевича 
Александро-
вич Л.П. 

120 28 12 приватна 

7 Кафе "Оазис" вул.Стуса,10 Ісманицький І 16 25 5 приватна 

8 
Кафе 
“Насолода” 
 

вул.Калуська,7 Ружанська Т. 20 54 36 приватна 

9 

Кафе 
"Золотий 
Захід" 
 

Шухевича, 2б 
Токарчук Леся 
Романівна 

30 62,2 12 приватна 

10 Кафе 
вул.Шухевича 
 

Шемелько О. 18 32 7 приватна 

11 
Кафе  
"Очерет" 
 

вул.С.Бандери Кавка Р. 100 60 10 приватна 

12 Кафе «Джем» вул.Калуська,5а 
Сенчина Я.Й. 
 

100 300  приватна 

13 
Кафе 
«Козирна 
карта» 

вул.Міцькевича,47
а 

Туз І.М. 200 360 15 приватна 

14. 
Піцерія 
«Маргарита» 

Вул.Коновальця,4 
Без коровай 
ний  

24 35 10 приватна 
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         Сфера побутового обслуговування населення представлена 25 об’єктами – це 
автостоянки, інтернет- клуби, салони – краси, фото та інші послуги. Місто має розгалужену 
телефонну мережу, активно розвиваються системи мобільного зв’язку, система Інтернет,  

провайдери Інтернет – зв’язку. 
  

        І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про наявність підприємств служби побуту 
на території  Бурштинської міської ради 

станом на 01.01.2017р. 
 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 
 
 
 
 

Місце 
знаходження 
  

Керівник Вид 
діяльності 

Форма 
власності 

1. ПП Дмитрів Г.Б. вул.С.Стрільців 15 Дмитрів Г.Б. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

2. МП «Завиток» вул. С.Стрільців, 7 Федик А. Перукарські 
послуги 
 

Колективна 

3. ПП Полозяк Л.І. вул. С.Стрільців 15 Полозяк Л. 
 

Індпошив та 
ремонт одягу 
 

Приватна 

4. ПП Шкоц Н. І. вул. С. Стрільців 15 Шкоц Н. І. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

5. ПП Левицька М.С. вул. С.Стрільців 15 Левицька М.С. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

6. ПП Трач М. вул. С. Стрільців 15 Трач М. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

7. ПП Царик Г.М. вул. С. Стрільців 15 Царик Г.М. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

8. ПП Шпирналь 
М.П. 

вул. С. Стрільців 15 Шпирналь М.П. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

9. ПП Луциків М.П. вул. С. Стрільців 15 Луциків М.П. Індпошив та 
ремонт одягу 

Приватна 

10. Салон-перукарня 
«Ксенія» 

вул. С.Стрільців 7 Кіценюк 0. Перукарські 
послуги 

Приватна 

11. Перукарня 
«Шарм» 

вул. С.Стрільців 29 Русиняк Перукарські 
послуги 

Приватна 

12. Перукарня 
«Стиль» 

вул. 
Будівельників 1а 

Прокопів І. Перукарські 
послуги 

Приватна 

13. 
 

ТзОВ «Пам'ять» вул. Коротка, 2 Човган Є.Й. Виготовлення 
пам'ятників, 
домовин, вінків 

Колективна 

14. Лазня вул. Герцена, 15 Дубич І. Послуги лазні Комунальна 

15. Фотосалон 
«Фотограф» 

вул. Калуська, 9 Фросиняк В. Фотопослуги Приватна 

16. Майстерня по 
ремонту взуття 

вул. С.Стрільців 7 Легка Н. Ремонт взуття Приватна 

17. Майстерня вул. С.Стрільців 7 Літвінов В. Ремонт 
годинників 

Приватна 

18. Майстерня  вул. С.Стрільців 7 Василенко В. Ремонт 
телерадіоапарату
ри 

Приватна 
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19. Перукарня 
«Харизма» 

вул. 
С.Стрільців 4 а 

Голембйовська 
Г.С. 

Перукарські 
послуги 

Приватна 

20. СТО вул.Нова, 34 Рижко Р. Техобслуговуван. 
автомобілів 

Приватна 

21. Радіотаксі 
«Шанс» 

вул. Шухевича Винник Д. Перевезення 
населення 

Приватна 

22. Радіотаксі «Еко» вул. Шевченка Винник Д. Перевезення 
населення 

Приватна 

23. ПП Боднар Р.В. вул. Калуська 5 а Боднар Р.В. Ремонт 
комп'ютерів 

Приватна 

24. ПП ЯкимівІ.М. вул. Стуса 9/38 Якимів І.М. Перевезення 
вантажів 

Приватна 

25. ПП Максимів В.С. вул. Бандери 34/90 Максимів В.С. Перевезення 
вантажів 

Приватна 

26. Салон краси  
«Блонд мі» 

вул. Калуська 5 а Кохан Г.М. Перукарські 
послуги 

Приватна 

27. КП «Волошок» вул. 
С.Стрільців 7 

Якимів Т.В. Перукарські 
послуги 

Колективна 

28. Фотоательє 
«Квант» 

вул. 
С.Стрільців 7 

Федунків Л.І. Фотопослуги Колективна 

29. Салон краси 
«Гармонія» 

вул. Калуська 13 Андрієшин Я. Перукарські 
послуги 

Приватна 

30. ПП Мельничук 
О.С. 

вул. Шухевича Мельничук О.С. 
 
 
 
 

Порізка скла, 
ремонт взуття, 
виготовлення 
ключів 
 
 
 

Приватна 

 
 

І Н Ф О Р М А Ц І Я  

про наявність підприємств фірмової торгової мережі 
на території Бурштинської міської ради 

станом    на 01.01.2017 р. 
 

№ 
з/п 

Назва 
підприємства 

Місце 
знаходження 

Керівник Вид 
діяльності 

Форма 
власності 

1  Магазин «Колібріс» вул.С.Бандери, 
75а, кор.2 

ТзОВ Торговий дім 
«Авента» 

промпродто
вари 

Приватна 

2 Магазин «ПАККО» вул. С.Бандери ТОВ «ПАККО 
ХОЛДИНГ» 

Промпродто
вари 

Приватна  

3. Магазин 
«Рукавичка» 

вул.С.Стрільців, 
27 

ТВК «Львівхолод» промпродто
вари  

Приватна  

 

    За період  2016р. в місті відкрито наступні заклади: 

-  соціо-культурний заклад клубного типу «Караоке Паб «Капелюх»  в орендованому 
приміщенні по   вул. С. Стрільців, 7 (1-й квартал); 

-  магазин «Термопласти» (вікна-двері-жалюзі-підвіконня) в орендованому приміщенні по 
вул. С. Стрільців, 19 (2-й квартал); 

- аптеки 3 один. - по вул.Калуська (ТЦ «Квадрат», ПП Савків у орендованому приміщенні), 
вул.С.Бандери (стара частина міста) 2-3 квартал п.р.; 

- магазини м'ясних виробів у орендованих приміщеннях («Тернопільське м'ясо», 
«Вишнівські ковбаси», «Букачівські ковбаси») 2-3 квартал п.р.; 

- магазини секонд-хенд (ТЦ «Квадрат», по вул.С.Стрільців) 2-3 квартал п.р. 
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       Освіта  
        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.  

 
Всі заклади перебувають у державній формі власності.  
 

 
 
Підвідомчі установи: 
 

 
 Загальноосвітня школа I-III ст. №1 : 
Директор                                           Івасютин Роман Федорович 
Дата народження                              01.01.1959р. 
З якого часу на посаді                      1990р. 
Кількість учнів у школі                      229 
Кількість працівників                         48 
Стан школи                                        задовільний 
Наявність спортзалу,                         є 
їдальні, актового залу                        є 
Опалення                                           центральне, водяне 
Меблі                                                  потребують оновлення 
Проблеми                                           заміна покрівлі 
  

 

   Загальноосвітня школа I-III ст. №2 : 
Директор                                             Бойчук Наталія Романівна 
Дата народження                               22.04.1971р. 
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З якого часу на посаді                       15.09.2011р. 
Кількість учнів у школі                        493 
Кількість працівників                            77 
Стан школи                                         задовільний 
Наявність спортзалу                          є 
Їдальні, актового залу                        є        
        
             
   Загальноосвітня школа I-III ст. №3 : 
Директор                                             Слободян Наталія Костянтинівна 
Дата народження                               11.02.1950р. 
З якого часу на посаді                        1991р. 
Кількість учнів у школі                         538 
Кількість працівників                             93 
Стан школи                                          задовільний    
Наявність спортзалу                           є 
Їдальні                                                  є 
актового залу                                       немає 
Опалення                                             центральне, водяне 
Меблі                                                    потребують оновлення 
Проблеми                                             ремонт санвузлів,  фасад будинку,  
                                                              капітальний ремонт їдальні, майстерні 
                                                              заміна вікон на нергозберігаючі 
 
   Гімназія: 
Директор                                              Олійник Ольга Миколаївна 
Дата народження                                02.08.1959 
З якого часу на посаді                         2002 
Кількість учнів у школі                         208 
Кількість працівників                             52 
Стан школи                                           задовільний 
Наявність їдальні,                                 є 
актового залу                                         є 
спортзалу                                             немає 
Опалення                                             центральне, водяне 
Меблі                                                    потребують оновлення 
Проблема                                             придбання технічних засобів 

                                добудова приміщення та побудова спортзалу                                             
 
      
Бурштинський міжшкільний навчально-виробничий комбінат: 
Директор                                             Войцехів Михайло Петрович 
Дата народження                               16.07.1949р. 
З якого часу на посаді                        1985р 
Кількість учнів у школі                        147                
Стан школи                                         задовільний 
Опалення                                            центральне, водяне 
Проблеми                                            ремонт приміщення, заміна вікон, дверей 
 
 
  Навчально-виховний комплекс м.Бурштина: 
Директор                                              Паляк Надія Ярославівна 
Дата народження                                15.12.1953р. 
З якого часу на посаді                        1979р. 
Кількість учнів у школі                         164 учня+ 70 дошкільнят    
Кількість працівників                            36 
Стан школи                                           задовільний 
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Опалення                                              центральне, водяне 
Меблі                                                     потребують оновлення 
Їдальні,                                                  є 
Спортзал                                               немає     
Проблеми                                             заміна вікон на енергозберігаючі,  
                                                              ремонт та утеплення фасаду. 
 
Бурштинський торговельно-економічний коледж Київського національного  
торговельного університету 
                                       
Директор                                               Козак Андрій Романович 
З якого часу на посаді                          2002р. 
Кількість студентів                                496 
Кількість працівників                            133 
Стан закладу                                         задовільний 
Опалення                                               центральне, водяне 
 
 
Бурштинський енегетичний коледж Івано-Франківського  національного технічного 
університету нафти та газу 
Номер телефону                                     45-371 
Директор                                                 Джура Олександр Дмитрович 
З якого часу на посаді                           1987р. 
Кількість студентів                                 1077 
Кількість працівників                              195 
Стан закладу                                           задовільний 
Опалення                                                центральне, водяне 
    
                            
Дошкільні навчальні заклади: 
Дошкільний навчальний заклад №1 "Веселка" 
Директор                                                 Стехна Оксана Петрівна                     
Дата народження                                   10.04.1984           
З якого року на посаді                            2016р. 
Кількість дітей                                         54  
Кількість працівників                              18 
Стан закладу                                         задовільний 
Опалення                                               центральне, водяне 
Проблеми                                              закупівля кухонного посуду  
 
 
Дошкільний навчальний заклад №2 "Берізка" 
Директор                                              Плескач Ярослава Василівна 
Дата народження                                09.06.1949р. 
З якого часу на посаді                         2016р. 
Кількість дітей                                      187 
Кількість працівників                             40 
Стан закладу                                        задовільний 
Опалення                                             центральне, водяне 
Проблеми                                             закупівля кухонного посуду 
                                                               відкриття групи. 
  
 
Дошкільний навчальний заклад № 3 "Світлячок» 
Директор                                               Данилюк Богдана Антонівна 
Дата народження                                 16.06.1949р. 
З якого року на посаді                          1997р. 
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Кількість дітей                                       148 
Кількість працівників                               38 
Стан закладу                                         задовільний 
Опалення                                               центральне, водяне 
Проблеми                                              ремонт коридорів, 
                                                                      закінчення ремонту огорожі. 
 

 

Дошкільний навчальний заклад № 6 "Пролісок" 
Директор                                               Камрат Надія Олександрівна 
Дата народження                                 19.03.1957р. 
З якого часу на посаді                          2006р. 
Кількість дітей                                       129 
Кількість працівників                               38 
Стан закладу                                          задовільний 
Опалення                                               центральне, водяне 
Проблеми                                               ремонт даху, заміна огорожі,       
  
 
Навчально-виховний комплекс  с.Вигівка 
Директор                                                Вирста Оксана Іванівна                 
Дата народження                                  15.12.1986р. 
З якого часу на посаді                           2015р. 
Кількість учнів у школі        10 учнів+15 дошкільнят 
Кількість працівників                    11   
Стан школи                                             задовільний                
Опалення                                                газове 

  
          

         
       Охорона  здоров’я 
       Медичне обслуговування мешканців м. Бурштин здійснюється медичним лікувально-
профілактичним закладом – КО «Бурштинська центральна 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.  
 
        На даний час в лікарні працює поліклінічне відділення, яке відвідує близько 160 тис. 
пацієнтів в рік і стаціонарне відділення на 120 ліжок. Щороку лікується близько 5,0 тис. 
хворих. Функціонують інші параклінічні відділення: лабораторія, фізіотерапія, 
функціональна діагностика, патанатомія, рентгенологія, ЛФК і масаж господарсько-
обслуговуючий персонал, пункт збору та переливання донорської крові та ін. 
 
      При лікарні функціонує відділення швидкої медичної допомоги. 
 
      В лікарні працює 64 лікаря та 3 інтерни, з них 12 вищої категорії, 23 – першої категорії, 
12 – другої категорії, 10 – сертифікат лікаря спеціаліста, 4 – молоді спеціалісти; 1 – 
кандидат медичних наук. Посад медичних сестер - 145 та молодших медичних сестер - 
69.25, інший персонал 42,5,  всього працівників лікарні 332. 
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       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. 

 

         
       Культура  
        Збереження та розвиток культурних надбань рідного краю є важливою складовою 
процесу повноцінного розвитку територіальної громади та виховання жителів міста, 
дієвим засобом підготовки до високопродуктивної праці, забезпечення творчого 
довголіття, організації змістовного дозвілля. 
 
         Бурштинський край – край щирих і працьовитих людей, які творять своє, неповторне 
народне мистецтво. Гордістю міста є цілий ряд хорових колективів: народний аматорський 
хоровий колектив «Дністрове перевесло» Будинку культури ім. Т. Шевченка  (керівник 
заслужений працівник культури України М. Іваськів),  народна аматорська чоловіча хорова 
капела «Дзвін» м. Бурштин, ансамблі народні музики: Бурштинської дитячої музичної 
школи, троїсті музики Будинку культури ім. Т. Шевченка міста Бурштина.  
 
         Незважаючи на промислову орієнтацію міста, тут збереглися також цінні пам'ятки 
архітектури 18-19 ст. Найвідомішим є костел Святої Трійці, збудований у 1740 році як 
костел ордену тринітаріїв. Про історію Бурштина розповідають музеї міста : Історико-
етнографічний музей "Берегиня", Музей Визвольних змагань. 
  
          До закладів культури, що знаходяться у комунальній власності міста, відноситься : 
Будинок культури ім.Т.Шевченка, клуб с.Вигівка, муніципальний оркестр, мережа 
бібліотек: Бурштинська масова бібліотека-філіал, Бурштинська міська дитяча бібліотека –
філіал для дітей. 
        
           Будинок культури ім.Т.Шевченка — перший громадський культурний заклад міста, 
зачатки свої бере з 1908 року, який  поступово переріс в  Будинок культури. Будинок був  
основним  місцем,  де молодь  та  жителі міста  проводили  свій  вільний  час,  там  
працювала  бібліотека, різноманітні  гуртки,  були створені  колективи  народної  пісні.  
 
          Важливу роль в культурному житті міста Бурштина і регіону відіграє ПК «Прометей» 
(недержавний сектор) - це культурний осередок міста Бурштина, де відбуваються всі 
громадські події та урочистості. Тут знаходяться міська бібліотека, спортивна і 
танцювальна зали, музей історії визвольних змагань Галицького району, музей 
Бурштинської ТЕС.  
 
         За своєю площею  Палац культури «Прометей» є однією з найбільших будівель 
Галицького району.  У будівлі розташовуються три зали:  
• малий глядацький зал місткістю до 100 осіб;  
• великий глядацький зал місткістю 750 осіб;  
• конференц-зал, де може розташуватися близько 50 осіб.  
 
         Основне призначення Плацу культури – це місце для творчого розвитку дітей та 
молоді, оскільки тут сконцентровано основні мистецькі гуртки у місті:  
• вокальні та танцювальні гуртки  
• гуртки образотворчого мистецтва (вишивання, малювання та інші)  
• курси іноземної мови та ін.  
 
          Палац культури має великий потенціал для його подальшого та ширшого 
використання, оскільки це одне з найбільших приміщень в Галицькому районі, а також має 
зручне географічне розташування та якісну інфраструктуру, оскільки він розташований у 
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центрі місті Бурштина. Можливості для ширшого використання Палацу культури та 
заходи, які можна тут організовувати:  
• організація виставок: художні, мистецькі, краєзнавчі, бізнес-спрямування;  
• проведення конференцій та бізнес-зустрічей, оскільки у приміщенні є конференц-зал;  
• організація ярмарок та презентацій, зокрема ділового та бізнес-спрямування.  
 
       До старовинних будівель Бурштина належить: церква Воздвиження Чесного Хреста, 
римо-католицький костел Святої Трійці, каплиця-усипальниця бурштинських графів роду 
Скарбеків-Яблуновських. Прикрашають і звеличують місто: церква Святого Йосафата та 
жіночий монастир Служебниць Господа та Діви Марії з Матара. 
 
      Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки міста : 
пам’ятник Т.Г.Шевченку;  пам’ятник Вчителю;  пам’ятник О. Басараб;  Меморіальний сквер 
загиблим воїнам ВВв; Символічна могила борцям за волю України; УГК церква Чесного 
Хреста; УКГ церква Всіх святих і священомученика Йосафата; Українська православна 
церква Преображення Господнього; Римо-католицька парафія Святої Трійці. 
       
    
Палац культури «Прометей»: 
Директор -  Шевчук Руслана Володимирівна  
 
Будинок культури ім.Т.Шевченка:  
Директор – Ватаманюк Любомир Богданович 
Кількість працівників – 7 шт.од. 
 
Клуб с. Вигівка: 
Кількість працівників -  1 шт.од.  
Завідуюча - Дидик Галина Мирославівна 
7 гуртків художньої самодіяльності,  є музей села. 
Стан закладу            добрий 
Опалення                  електричне 
Проблеми:                театральний та сценічний інвентар 
                                   придбання акустичної апаратури 
                                   заміна покрівлі, вікон на енергозберігаючі.   
 
 
 Бурштинська дитяча музична школа 
 Директор – Королевич Оксана Романівна 
 Кількість працівників – 47,5 шт.од. 
 Кількість учнів –  320 осіб 
 Стан закладу            добрий 
 Опалення                  центральне 
 Проблеми:                театральний та сценічний інвентар 
                                   придбання акустичної апаратури 
   

 Муніципальний оркестр:  
 Керівник – Кузів Василь Ярославович (0,5 шт. од.) 
 Кількість працівників -  15 шт.од.  
 
 Міська бібліотека для дорослих:  
 Завідуюча Дрищук Ольга Іванівна 
  Кількість працівників -  3,5 шт.од. 
 
 Міська бібліотека для дітей:  
 Завідуюча Мазур Тамара Романівна  
 Кількість працівників -  3,5 шт.од. 
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 Бібліотека с.Вигівка 
Бібліотекар (0,75 ст.)                                  Якимів Ольга Іванівна 
З якого часу на посаді                                2015р. 
Стан приміщення                                        добрий 
Опалення                                                     електричне 
Транспорт                                                    немає 
  

 

 

      

      Спорт 
      Місто Бурштин славиться не тільки потужною електростанцією, але й спортивними 
досягненнями. Інфраструктура кожного міста включає в себе різноманітні підрозділи, 
серед яких немала роль відводиться спорту.   
 
      У місті функціонують: 6 стадіони, 6 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків, 2 
майданчики з штучним покриттям, плавальний басейн «Дельфін», спортивно-оздоровчий 
клуб зі східних єдиноборств «Сейдо» та дитячо-молодіжний клуб «Тайфун» з карате-до, 
дитячо-юнацька школа веслування на байдарках і каное, секції з волейболу, баскетболу, 
футболу, хокею, авіамодельного будування.  Бурштинський клуб «Тайфун» 
зареєстрований у всіх професійних об’єднаннях карате-до в Україні та є членом основних 
федерацій.  
 
      У м. Бурштин функціонує відома дитячо-юнацька школа веслування на байдарках і 
каное, оскільки наявність водного каналу в місті дозволяє проводити регулярні тренування 
та змагання з веслування. 
  
      Найбільшим спортивним осередком міста є спортивний комплекс «Енергетик». 
Збудований у 1976 році він і у теперішній час залишається головним спортивним 
осередком розвитку спорту, оздоровлення та відпочинку не тільки жителів міста 
Бурштина, а й цілого Галицького району. При комбінаті спортивних споруд найбільшої 
популярності займають такі секції: важкої атлетики, вільної боротьби, футболу, карате-до, 
баскетболу, волейболу і плавання. Щодня у залах  спортивного комплексу займаються по 
350-400 осіб. Уроки фізкультури з плавання учні шкіл проводять у типовому 25-метровому 
критому плавальному  басейні «Дельфін». 
 
      Жителі Бурштинської громади залюбки відвідують спортивні зали та секції, мабуть їх 
приваблює здорова, позитивна аура. До систематичних занять фізичною культурою та 
спортом систематично долучаються  працівники та службовці  БуТЕС і члени їх сімей, 
прагнуть покращення ефективності занять у групах здоров’я та діючих секціях. Постійно 
проводяться внутрішньо-станційні змагання з мініфутболу, волейболу, шахмат, 
настільного тенісу, спортивні свята, приурочені визначним датам, матчеві зустрічі, турніри.  
 
       Прекрасну половину нашого містечка  дуже тішить те, що в Бурштині діє  жіночий 
фітнес- центр «Грація», де є можливість відпочити від повсякденних проблем, забути 
клопоти і турботи, під наглядом інструкторів  вдосконалити своє тіло.  
 
         Лідером  спортивних уподобань  бурштинців, безперечно, є футбол, проте й такі 
види спорту як волейбол, баскетбол, настільний теніс, шахи та шашки у великій пошані. 
Прикладом є прийняття участі в міжнародному турнірі з футболу «Весняні ластівки 
Буковини», де дитячо-юнацький футбольний клуб «Енергетик» зайняв 2-ге місце, що 
говорить про те, що команда тренується, працює і є перспективною. 
 
       Темою здорового способу життя та збереження навколишнього середовища є 
проведення в місті  Міжнародного Дня захисту дітей, щоб нагадати і батькам, і дітям про 
те, що спорт – це здоров’я, що чисте довкілля – лише у наших руках. Бурштинський 
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велоклуб «Boston Bike” популяризує велосипедний рух у Бурштині серед молоді, адже 
велосипед – це не лише засіб пересування чи катання на велосипеді, а й зміцнює м’язи ніг 
і всю серцево-судинну систему організму, дозволяє наситити організм киснем і 
адреналіном, допомагає скинути вагу і підняти настрій. 
 
        Гордістю міста виступають спортивні команди ДЮФК «Енергетик», ФК «Енергія», 
футбольна команда с.Вигівка, «Бурштинська волейбольна школа» (Західрембуд), 
Бурштинський велосипедний клуб «Boston Bike”, спортивний клуб Карате-до «Воїн», 
дитячо-спортивна школа з веслування «Україна», жіночий фітнес-центр «Грація», хокейна 
команда. 
 

      Перспектива соціального та економічного розвитку 
 
      Місто має плани стратегічного розвитку до 2020 року. Стратегія розвитку міста 
Бурштин на 2020 рр. передбачає формування середньострокових планувальних 
документів соціально-економічного розвитку міста, в якому присутня ДТЕК на основі 
соціального партнерства Компанії з місцевою та  регіональними владами, а також іншими 
бізнес- утвореннями з метою розв’язання найгостріших проблем території, які  виявлено в 
процесі розробки планів шляхом широких дискусій, та опитування думки експертів і 
громадськості. 
  
Стратегію розвитку міста Бурштин на 2016-2020 рр. розроблено за ініціативою компанії 
ДТЕК з метою: 
1. для досягнення  максимальної  ефективності соціальних інвестицій компанії щодо 
сталого розвитку громади 
2. забезпечення економічного зростання міста, покращення середовища проживання 
мешканців,. 
   
Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегії, що у свою чергу 
ґрунтується на 5 основних напрямках: конкурентоспроможність міста, енергоефективність,  
охорона здоров’я, соціальна інфраструктура та активізація громади, екологія та довкілля. 
 
Стратегія розвитку міста Бурштин розрахована на 3-річний період реалізації із 
фінансуванням компанії ДТЕК, а також  заходи проектів повною тривалістю понад 3 роки з 
тим, щоб могти включити наступні заходи проекту у наступний середньостроковий план, 
який буде розроблено за результатами реалізації даного плану. 
 
Стратегія розвитку міста Бурштин інтегрується з цілями Стратегії регіонального розвитку 
Івано-Франківської області до 2020 року та Державної стратегії регіонального розвитку 
2020. 
  
В місті працює Агенція місцевого економічного розвитку, розроблений  Інвестиційний 
паспорт міста, інвестиційний проект Індустріального парку, готуються об’єкти для 
залучення іноземних інвесторів.  
 
Спеціалісти АМЕР м.Бурштина мають досвід у підготовці та аналізі бізнес-планів, роботи з 
дозвільною та реєстраційною документацією, підборі та підготовці кадрів, лоббі-заходах, 
проведенні переговорів з міжнародними фінансовими інституціями. Мови спілкування: 
українська, російська, англійська, польська ( office@amer-burshtyn.org.ua ). 
  
Таким чином, місто Бурштин має близьку перспективу економічного та соціального 
розвитку, що підтверджена наявністю стратегічних програм, з визначеними 
проектами та джерелами фінансування, які мають суттєве комплексне значення для 
життєдіяльності міста, та роблять територію однією з точок зростання в масштабі 
області. 

 

mailto:office@amer-burshtyn.org.ua
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         Інфраструктура міста  
 
1. Банківські установи  

№ 
п/п 

Назва  Кількість 
установ 

1.   Відділення «Держощадбанк України» 
  в т.ч. Відділення ощадного банку № 021 вул.Калуська,8,б  

1 

2.   Бурштинське відділення №1 Івано-Франківської філії «Відділення         
Приват Банку» вул. Січових Стрільців,27 

1 

3.   Бурштинське відділення  ПАТ «Ідеа Банк» вул.Калуська,10  1 

 

2. Засоби масової інформації 

№ Назва Кількість 
установ  

1. Газета «Бурштинський вісник»  1 

2. Приватна телекомпанія «РАІ» та радіо «РАІ-ФМ» 1 

       

 
 3. Інтернет видання 

№ Назва Кількість 
установ  

1. Центр електрозв’язку івано-Франківської філії ВАТ «Укртелеком»  
вул. Січових Стрільців,17 

1 

2. П/п ТРК - РАІ   
 вул. Січових Стрільців,19 

1 

3. П/п «Талант»  
вул. Січових Стрільців 7 

1 

4. ТзОВ «Біос-комп’ютер» 
 вул. Калуська,10 

1 

 
 
4. Зв’язок 

№ Назва Кількість 
установ  

1. Міське відділення  зв’язку  
вул. Січових Стрільців,29 

1 

2. Центр електрозв’язку івано-Франківської філії ВАТ «Укртелеком»  
вул. Січових Стрільців,17  

1 

    
 
5. Комунальні підприємства 

№ Назва Кількість 
установ  

1. КП «Житловик», вул.В.Стуса,2  1 

2. КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради» 
вул. С.Стрільців,4  

1 

3. Комунальна організація «Бурштинська центральна міська лікарня» 
вул.Р. Шухевича,18 

1 

4.  Комунальні навчальні та дошкільні заклади: 
ЗОШ №1,2,3 та гімназія, НВК м.Бурштина та с.Вигівка 
ДНЗ №1,2,3,6  

 
6 
4 

5. КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 1 
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6. ОСББ 
 
№ 
п/ 

Установа 
Асоціація 

Область/ 
місто 

Адреса Телефон Контактна 
особа 

Web-сайт 

1 2 3 4 5 6 7 

Перелік структурних підрозділів місцевих органів влади , що координують діяльність ОСББ 
 

 
1 

Комунальне 
підприємство 
«Житловик» 

м.Бурштин  
Івано-
Франківськ 

вул. В.Стуса,2 
 

(03438)-42364,  
тел./ф 
(03438)-42681  

Матвієнко 
Галина 

 

ghytlovyk@ 

bur.if.ua 

Перелік зареєстрованих у регіоні асоціацій ОСББ 
 

1 ОБ'ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИР
НОГО БУДИНКУ  
"ВІКТОРІЯ" 
35694533   
           

м.Бурштин  
Івано-
Франківсь-
ка  

вул. 
Коновальця,4 
 

 
 

0977122006 

 
ЯКУБОВІЧ 
ОЛЕГ 
ІВАНОВИЧ 
 

 

2 ОБ'ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИР
НОГО БУДИНКУ  
"НАШ ДІМ" 
36023022 

 

м.Бурштин  
Івано-
Франківсь 
ка 

вул. 
С.Стрільців,4  
 

 
 

0679333020 

 
КАНТОР 
ОЛЕГ 
МИХАЙЛО
ВИЧ 
 

 

3 ОБ'ЄДНАННЯ 
СПІВВЛАСНИКІВ 
БАГАТОКВАРТИР
НОГО БУДИНКУ  
"НАДІЯ" 37419674 

 

м.Бурштин  
Івано-
Франківсь 
ка 

 вул.  
Коновальця,4
а 

 
 

0972274228 

 
РАВРИК 
ІГОР 
ДМИТРОВ
ИЧ 
 

 

 

 
 Проблеми міста:     
                               
1. Твердість питної води,  придбання пом’якшувальної установки.  
 
2. Ремонт та реконструкція житлового фонду (для подальшої експлуатації житлового 
фонду необхідно провести реконструкцію покрівель, ремонт фасадів із застосуванням 
енергозберігаючих технологій, виконати заміну розгалужень водопроводів холодного та 
гарячого водопостачання, опалення, капітальний ремонт дахів). 
 
3. Зношеність трубопроводів системи теплопостачання (система теплопостачання 
м.Бурштин є відкритою, що є основним проблемним місцем теплопостачання. зростають й 
фінансові втрати від понаднормових втрат в тепломережі).  
 
4. Капітальний ремонт доріг. 
 
5.  Ремонт та реконструкція системи зовнішнього освітлення міста з використанням 
сучасних енергозберігаючих заходів (терміни технічної експлуатації електромереж та 
світильників складають 8-12 років і на сьогоднішній день повністю вичерпані). 
   
6. Підведення комунікацій до майданчику індустріального парку (дефіцит ресурсів).    
                                                                                                                                                             


