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                                                               РІШЕННЯ 

 

Від_____________2015 року                                                                                  №______ 

 

 

Про проект Стратегії розвитку  

міста Бурштин до 2020 року 

 

      Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларацією 

соціального партнерства ДТЕК та м.Бурштин, розглянувши проект Стратегії соціального 

партнерства ДТЕК та м.Бурштин на 2016-2020рр., розроблений ГЦ «Ділові ініціативи», 

врахувавши пропозиції робочих груп напрямів, міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Схвалити проект Стратегії розвитку міста Бурштин до 2020 року, що додається. 

 

2. Міська рада залишає за собою право змінювати розмір та пріоритети фінансування проектів 

в залежності від фінансового стану міського бюджету. 

 

3. Виконавчому комітету міської ради створити Комітет з управління впровадження Стратегії 

розвитку міста Бурштин до 2020 року. 

 

4. Контроль за виконанням покласти на міського голову Р.Джуру та голів депутатських 

комісій міської ради. 

 

 

Міський голова                                              Р.Джура 
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3. Вступ 

 

Стратегію розвитку міста Бурштин на 2016-20 рр. розроблено за ініціативою компанії ДТЕК з метою 

забезпечення економічного зростання міста, покращення середовища проживання мешканців, створення 

комфортних умов для праці та відпочинку, для досягнення  максимальної  ефективності соціальних 

інвестицій компанії щодо сталого розвитку громади. 

 

   

Стратегія передбачає формування середньострокових планувальних документів соціально-економічного 

розвитку міста, в якому присутня ДТЕК на основі партнерства Компанії з місцевою, регіональною та 

обласною 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 сприяння запуску саморозвиваючої економіки. 

 

На підставі обмеженого вибору найважливіших пріоритетів розвитку, в межах горизонту планування 

замість принципу фінансової підтримки окремих проектів націлених на короткостроковий ефект, який не 

завжди забезпечує сталості результатів, Компанія впроваджує та підтримує принцип системності 

соціального партнерства, націленого на довго- та середньострокову перспективу.  

.  

 

Суттєвими перевагами такого підходу є: 

 

 націленість на стратегічні пріоритети території 

 забезпечення довготривалого ефекту і сталості результатів 

 можливість залучення спів фінансування з інших джерел на реалізацію проектів  

 залучення громади на усіх етапах розробки та реалізації проектів соціального партнерства 

 постійний моніторинг процесу реалізації та можливість вчасної корекції завдань плану в разі загрози 

недосягнення результатів 

 створення умов, за яких підтримка кількох найпріоритетніших проектів може забезпечити прорив і 

економіці і забезпечити мультиплікаційний ефект 

 

Генеральна мета Стратегії розвитку міста Бурштин – створити для мешканців міста Бурштин комфортні 

умови для проживання, роботи, зайнятості, відпочинку та всебічного розвитку. 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. 

 

Основними розділами документу Стратегії розвитку міста Бурштин є аналітична та змістова частини: 

перша містить аналіз найгостріших проблем міста, ідентифікованих на основі опитування мешканців та 

місцевих експертів; друга містить загальну характеристику вибраних пріоритетних сфер, зокрема,  оцінку 

сильних та слабких сторін у кожній сфері, обґрунтування стратегічних рішень та опис цілей і завдань. 

 

Стратегія розвитку міста Бурштин розрахована на 3-річний період реалізації, однак він містить 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. 

 

Основним автором Плану є Робоча група, до складу якої увійшли представники усіх зацікавлених сторін: 

працівники органів місцевої влади та компанії ДТЕК, представники комунальних, культурних  та освітніх 

установ міста, члени громадських органіції, бізнес спільнота. 

 

Стратегія розвитку міста Бурштин інтегрується з цілями Стратегії регіонального розвитку Івано-

Франківської області до 2020 року та Державної стратегії регіонального розвитку 2020. 
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Аналіз Планування 

Дослідження та 

стратегічний 

аналіз 

середовища 

Профіль 

Соціологічні 

дослідження 

Прогнози, моделювання 

сценаріїв 

Місія, Бачення 

SWOT/TOWS- аналіз 

Стратегічний вибір 

Плани дій (цілі, завдання) 

Проекти та заходи 

Впровадження 

Громадське обговорення 

Прийняття міською радою 

Розробка цільових і галузевих 

програм 

Структура управління 

Моніторинг та оцінка 

Перегляд та коригування 

4. Методологія та опис процесу роботи 

Стратегія розвитку території розробляється суб’єктами, які мають компетенції, повноваження та ресурси 

для управління цією територією – у нашому випадку це органи місцевого та територіального 

самоврядування: міські, районні, обласні ради. 

 

В класичному розумінні Стратегія – це план вкладення стратегічних ресурсів території з метою досягнення 

стратегічних цілей її розвитку. Отже, суб’єктність і володіння певними ресурсами розвитку є базовими  

підставами формування стратегії розвитку території, причому суб’єкт може бути тільки один, і тільки той, 

котрий може взяти на себе всю відповідальність за майбутнє цієї території. Такий суб’єкт стає також 

одноосібним «власником» Стратегії, яку він формує та відповідає за її реалізацію. 

 

Міська рада виступає основним замовником і виконавцем стратегії, а компанія ДТЕК – її основним 

партнером і донором.  

 

В основу методології розробки Стратегії покладено загальновизнану методологію стратегічного 

планування розвитку територій, яка склалася в Україні впродовж останніх 15 років на базі засвоєння та 

критичного осмислення методологій українськими експертами в рамках чисельних міжнародних Програм 

технічної допомоги, головним чином американських і канадських, та європейських (Велика Британія, 

Швейцарія, Німеччина, Польща). 

 

У дуже стислому викладі методологію складають три основні етапи: 1) дослідження та аналіз, 2) розробка 

плану дій та 3) впровадження і моніторинг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Схема процесу стратегічного планування 

 

 

 

Процес стратегічного планування у м. Бурштині проведено у відповідності до методології, затвердженої на 

початку розробки Стратегій для всіх міст присутності ДТЕК.  

 

Головним суб’єктом розробки Стратегії є Робоча група, створена та затверджена розпорядженням міського 

голови. До її складу увійшли службовці міськвиконкому, депутати міської ради, працівники комунальних 

установ, закладів і організації, керівники та працівники ДТЕК Бурштинської ТЕС, підприємці, 

представники Агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштин, представники громадських 

організацій, окремі громадяни, отже РГ представляє всі основні сектори громади міста.  

 

Основними методами в процесі розробки Стратегії були аналітичні дослідження та робота в групах 

(засідання Робочої групи). 

 

 

 

 

Основними етапами розробки Стратегічного плану є:  

1) етап дослідження території (паспорт), вибору пріоритетів соціального партнерства та ідентифікації 

проблем (опитування мешканців та експертів);  
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2) етап планування (пошук стратегічних рішень ідентифікованих проблем та формування системи цілей і 

завдань Плану). 

 

Дослідження соціально-економічного розвитку території та розробка профілю  проводилося шляхом збору 

та аналізу статистичної інформації про тенденції в основних сферах території: географічне положення та 

комунікації, характеристика органу місцевого самоврядування, демографія, трудові ресурси і зайнятість, 

економіка (промисловість та підприємництво), місцевий бюджет, соціальна інфраструктура і послуги, 

комунальна інфраструктура і послуги тощо. Результатом цього дослідження став профіль міста, який 

представлений основними результатами дослідження у розділі 3 даного документа. 

 

Ідентифікацію пріоритетних напрямків Стратегії та основних проблем території виконано шляхом 

опитування мешканців міста (працівників ДТЕК) та групи експертів. Аналіз та систематизація відповідей 

опитувальників дозволили виконати вибір пріоритетів соціального партнерства, а також ідентифікувати 

найважливіші проблеми міста, на розв’язання яких скерована дана Стратегія. 

 

Найважливішим етапом в ході розробки Стратегії стало формулювання проектів в системі цілей. З цією 

метою з членів робочої групи було сформовано тематичні підгрупи для кожного з 5-ти напрямків реалізації 

Стратегії. До складу підгруп увійшли фахівці від міста по кожному конкретному напрямку: депутати 

міської ради, бізнесмени, інженери, викладачі, лікарі та представники інших сфер життєдіяльності міста. 

Під час засідань груп розроблено: 1.концепцію розвитку напряму (суспільної сфери), 2. аналіз факторів 

впливу (SWOT) та 3. перелік необхідних дій (список проектів розвитку). 

 

Концепція розвитку напрямку (суспільної сфери) – це комплекс ідей відносно того, які зміни необхідно 

провести у зазначеній сфері для її перспективного розвитку. Важливими складниками Концепції стали: 

1) загальна характеристика сфери, її оцінка з точки зору ефективності, 2) коротка історія розвитку сфери із 

зазначенням основних проблем, які там виникали, аналізом їх причин (хто «автор» проблеми) та 3) шляхів 

розв’язання цих проблем. 

  

Аналіз факторів впливу – це оціночні судження членів підгрупи щодо того, які існують переваги для 

розвитку сфери (сильні сторони) та які наявні перешкоди або бар’єри (слабкі сторони), які стримують 

розвиток сфери. 

 

Пропозиції проектів ґрунтувалися на аналізі карти проблем, виокремлення та систематиці слабких та 

сильних сторін у кожній з визначених 5 –ти напрямів. 

 

Звіти від тематичних підгруп стали базовими розділами Стратегії, а перша пропозиція переліку завдань 

(оперативних цілей) стала основою розробки проектів у системі цілей Плану. 

Після критичного аналізу та визначення прикінцевого переліку проектів тематичними підгрупами було 

розроблено деталізовані картки проектів з визначенням всіх основних етапів їх впровадження, головних 

виконавців та партнерів, термінів впровадження та деталізованого бюджету. 

 

Останнім кроком у розробці Плану дій стала пріоритезація проектів через їх оцінювання за визначеними 

методологією критеріями, в результаті якої стало можливим укладання базового календарного плану 

впровадження Стратегії. Під час розробки Стратегії соціального партнерства, вдалось проаналізувати та 

розробити шляхи вирішення найбільш нагальних соціальних проблем, що існують в місті, було враховано 

побажання громади міста та органів місцевої влади.  
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5. Коротка характеристика міста 

3.1.Розташування міста та його комунікаційна мережа 

 

Місто Бурштин – місто енергетиків, одне з найбільших промислових міст Прикарпаття. Розташоване у 

Північно-західній частині Івано-Франківської області місто Бурштин знаходиться на відстані 43 км від 

обласного центру (м. Івано-Франківськ), 18км. від  районного центу (м. Галич). та 34км. від м. Калуш. 

Автомобільні шляхи також сполучають місто з  м. Львів – 111км, та столицею України - м. Київ – 542км.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рисунок 1. Бурштин на карті області             Рисунок 2. Бурштин в мережі залізничних мереж 

 

Місто Бурштин забезпечено автотранспортною і залізничною інфраструктурою: автошляхи Н 09,  

Т 0910 та залізниця Львів - Рахів.  

 

Автошлях Н 09 – автомобільний шлях національного значення Львів – Рогатин – Івано-Франківськ –Рахів - 

Мукачеве. Автошлях загальною довжиною  422 км проходить територією Львівської, Івано-Франківської 

та Закарпатської областей та сполучає місто з відомими курортними зонами Карпат в т.ч. з ТК «Буковель». 

Відрізок автодороги Н 09  Львів - Бурштин - Івано-Франківськ реконструюється і до кінця 2015 року буде 

зданий в експлуатацію. 

 

Автошлях Т 0910 – автомобільний шлях територіального значення Бурштин-Калуш, дорога потребує 

капітального ремонту. На відстані 4 км на південь від міста Бурштин проходить залізниця Львів – Рахів та  

розміщена залізнична станція ІІ класу «Бурштин», через яку здійснюються як пасажирські так і вантажні 

перевезення.  

 

Залізниця сполучає місто Бурштин  з обласними центрами – м. Львів та м. Івано-Франківськ, столицею 

України – м. Київ, з найбільшими районними центрами області – містами Галич, Калуш, Долина, Надвірна, 

а також з основними рекреаційно-відпочинковими центрами українських Карпат: м. Яремче, смт. Ворохта, 

с. Ясиня, м. Рахів.  

Основою економіки міста Бурштин – є Бурштинська ТЕС. Частка ТЕС в промисловості області 
перевищує 20%, а кількість зайнятих сягає 2800 осіб. Встановлена потужність електростанції - 2 
400 МВт., 12 енергоблоків (потужністю по 200 МВт кожний) були введені в експлуатацію в 1965–
1969 роках. Завдяки вдалому географічному розташуванню на перетині ліній електропередач, що 
з'єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною 2-3 енергоблоки постійно працюють на 
експорт. З 1 липня 2002 року Бурштинська ТЕС відокремлена від об'єднаної енергосистеми 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/1969
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2002
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України і працює у складі так званого «Бурштинського острова» і паралельно з об'єднаною 

енергетичною системою європейських країн (UCTE).  

5.2. Адміністративно-територіальний устрій 
 
За адміністративно-територіальним устроєм до складу територіальної громади входять два 
населених пункти: м.Бурштин та с.Вигівка.  
 
Територія Бурштинської міської ради складає 32,71 км .  
Площа населених пунктів: 

 м. Бурштин - 979,9 га ,  

 с. Вигівка - 153 га 

 
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. 

 

5.3. Населення міста та заробітна плата 
 

Динаміка населення міста Бурштин (1965-2015рр.).   Таблиця 1. 

 

 1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015 

 м. Бурштин (тис. осіб)  5,5 12,1 13,4 14,9 15,1 18,1 15,7 

 м. Бурштин (% до населення району) 6,4 16,5 19,7 21,6 23,6 25,5 28,9 

5,5 6,4

12,1

16,5

13,4

19,7

14,9

21,6

15,1

23,6

18,1

25,5

15,7

28,9

0
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10

15

20

25

30

1965 1975 1985 1995 2005 2010 2015

 м. Бурштин (тис. осіб) м. Бурштин (% до населення району)

 Рисунок 1. Динаміка населення міста Бурштин (1965-2015рр.).    

 

 

Природній та механічний рух населення міста Бурштин на 5 років.   Таблиця 2. 
 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Народжені 139 140 138 164 182 

 Померлі 162 137 132 134 138 

Природний приріст населення -23 3 6 30 44 

Прибулі 123 132 134 236 242 

Вибулі 64 127 142 100 115 

Механічний приріст 59 5 -8 136 127 

Загальне збільшення  (зменшення) 36 8 -2 166 171 

 

Демографічна ситуація покращується. Показники народжуваності переважають над смертністю. Кількість 

людей, які прибувають в територію перевищує останні роки кількість людей, як4і її покидають. Протягом 

2010-2014 рр. спостерігається позитивне сальдо природного та механічного руху. 

Розподіл населення за віком  у місті Бурштин (2000 – 2015 рр.).   Таблиця 3. 

Категорії 2000 2013 2015 

Діти та молодь 3574 3418 3424 

Працездатний вік 8380 8040 8240 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/UCTE
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 Рисунок 2. Розподіл населення за віком  у місті Бурштин (2000 – 2015 рр.).    

 

44% всього населення міста Бурштина – це працездатне населення (8.7 тис. осіб). В радіусі 10 км навколо 

міста кількість працездатного населення становить 13 тис. осіб. 

 

Середня заробітна плата, грн.            Таблиця 4. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Місто Бурштин 2954 3110 3278 3605 3965 

Район 2323 2661 3046 3200 3432 

Область 1927 2213 2539 2679 2940 

Україна 2239 2633 3026 3265 3482 

 

Рівень заробітної плати населення мешканців міста перевищує середній рівень  в Україні та регіоні. 

 

 
 

Рисунок 4. Середня заробітна плата, грн.                

 

 

5.4. Бюджетний профіль міста. 

 

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 1 000,00 тис.грн. та інша субвенція в 

сумі 75,0 тис.грн. Основним показником доходів загального фонду є податок на доходи фізичних осіб 
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(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 навколишнього природного 
середовища.  

 

Доходи міського бюджету м. Бурштин на одного мешканця (грн.)            Таблиця 5.                                             

 
Прибутковий 

податок 

з громадян 

Податок на 

прибуток 

підприємств 

комунальної 

власності 

Місцеві 

податки та 

збори 

Плата 

(податок) за 

землю 

Дохід від оренди 

комунального 

майна 

Податкові 

надходження 

разом 

2015 1958 - 159 42 6,20 2159 

2014 696 0,04 111 55 6,04 863 

2013 679 0,51 109 58 4,32 847 

2012 810 0,07 40 53 2,37 902 

2011 632 0,05 41 52 1,71 725 

2010 563 0,01 44 23 1,62 630 

 

 

                    Основні видатки міського бюджету м. Бурштин 

                    на одного мешканця на рік  (грн.)                                                                    Таблиця 6. 

 

 2011 рік 2014 рік 2015 рік 

  Соц. захист та соц. забезпечення  4,89 2,34 1411 

  Освіта 373 394 1343 

  Культура і мистецтво 32 39 240 

  Житлово-комунальне господарство  162 228 233 

  Транспорт, дорожнє господарство та зв'язок 146 180 112 

   Бюджет розвитку 36 106 78 

Видатки разом: 1151 1215 4671 

 

 

5.5. Економіка, промисловість, підприємництво 

 

Основою економіки міста - є  Бурштинська ТЕС ПАТ «ДТЕК Західенерго» . Бурштинська ТЕС – найбільша 

в Західній Україні теплова електростанція та найбільше промислове підприємство Івано-Франківської 

області. На Бурштинську ТЕС припадає понад 24% промислового виробництва області. Підприємством у 

2014р. вироблено 10,0 млрд. кВт.год. електроенергії, що становить 100,8 % до аналогічного показника 2013 

року. До осінньо-зимового періоду 2014-2015 років на ТЕС відремонтовано усі 12 енергоблоків. З початку 

2014 року ДТЕК Бурштинська ТЕС інвестувала в ремонт енергоблоків майже 270 млн.грн. Виконані 

роботи дозволяють забезпечити безперебійне постачання електроенергії для споживачів України та 

Європи, а також і тепла для населення міста. Крім того стабільна робота ТЕС сприяє сталому розвитку 

громади та росту соціально-економічних показників міста. 
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Промисловість відіграє провідну роль у формуванні економічного профілю 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.  

 

У розрахунку на одну особу населення в місті за січень-грудень 2014р. реалізовано промислової продукції 

на суму 455 700 грн. Високі обсяги реалізації продукції пояснюються, в тому числі, і високим рівнем 

середньої заробітної плати в місті, яка перевищує відповідні показники як по області так  і по Україні. 

                                      

У цьому зв’язку показово, що місто Бурштин в 2014 році показало ріст обсягу обороту роздрібної торгівлі 

на 1 мешканця, в той час, як аналогічні показники по інших містах області, так і середньо обласний 

показники падали. (Таблиця 7). 

 

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі на 1 мешканця 

у 2014 році до відповідного  періоду попереднього року (грн.)                                   Таблиця 7. 

 

 
2014 

Івано-Франківська обл. -58,8 

м. Івано-Франківськ -958,5 

м. Бурштин +797 

м. Калуш -816,9 

 

Враховуючи значний промисловий потенціал міста м. Бурштин, обсяг реалізованої продукції у розрахунку 

на одного мешканця значно переважає аналогічні показники як обласного центру, так і інших міст Івано-

Франківської області (Таблиця 8). 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

 у розрахунку на од. населення (грн./од.)                                                           Таблиця 8. 

 

 Січень 2013 Січень 2014 Січень 2015 

Івано-Франківська обл. 1202,5 1183,3 1442,1 

м. Івано-Франківськ  1390,8 1367,3 1448,7 

м. Бурштин  34945,0 35142,0 46352,6 

м. Калуш 2961,1 3395,5 3385,3 

 

Малий бізнес міста Бурштин розвинутий недостатньо і, в основному, працює у сфері торгівлі, 

громадського харчування та послуг для населення. Недостатність розвитку малого та дрібного бізнесу є 

характерною для моно міст, у яких працює одне велике підприємство і тому тут  особливо потребується 

підтримка та стимулювання їх створення. Станом на 2014 рік в місті зареєстровано 296 суб’єктів 

господарської діяльності, з них юридичні особи – 48 одиниць., фізичні особи – 248 одиниць. (Таблиці, 9 і 

10). 

 

 

 

             Зареєстровані СПД - юридичні особи в місті Бурштин.                                      Таблиця 9. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Загальна кількість 52 55 53 50 48 

Кількість на 10 000 жителів 34 36 34 32 31 

 

                      Зареєстровані СПД - підприємці в місті Бурштин.                                  Таблиця 10. 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Загальна кількість 233 246 255 260 248 

Кількість на 10 000 мешканців 152 160 166 167 158 

 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування склав 31 350,0 тис. грн. (105 % до 

показника 2013  року).  

 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного бюджету)  
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наростаючим підсумком з початку року (грн./од. населення).                                      Таблиця 11. 

 

 Січень-грудень 2014 

Івано-Франківська обл. 4852,5 

м. Івано-Франківськ 12863,9 

м. Бурштин 1146,3 

м. Калуш 2849,9 

Галицький р-н 911,2 

 

Обсяг виконаних будівельних робіт - 9 100,0 грн.( 89 % до показника 2013 року).  

 

3.4.Житлово-комунальне господарство 
 

Житловий фонд міста 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  - це 103 будинки загальною площею 207606 м2, з яких 41225,7 м2 обладнано 

ліфтами (10 будинків). 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. У 

житловому фонді налічується 4492 квартир, з яких 3272 квартири приватизовані (площею 157953 м2). За 

обсягами введеного в 2014р. в експлуатацію житла м. Бурштин поступається тільки обласному центру 

(Таблиця 12.) 

 

          Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку 

          на 10 тис. населення ( м2 загальної площі).                                               Таблиця 12 

 

 Січень-грудень 2014 

Івано-Франківська обл. 6590,2 

м. Івано-Франківськ  15632,9 

м. Бурштин  4164,7 

м. Калуш 3079,0 

Галицький р-н  1761,2 

 

Комунальна інфраструктура міста складається з: 

 39,2 км водопровідних мереж  

 36,9 км каналізаційних мереж  

 29,66 км теплових мереж  

 57 км мереж зовнішнього освітлення та 982 одиниці освітлювальних пристроїв. 

Комунальні послуги жителям м. Бурштина надає КП «Житловик», яке 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. 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 2014 р. становлять 2790,0 тис. грн. Рівень збитковості має тенденцію 

до зниження, проте знаходиться на досить високому рівні. 
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      Рисунок 5. Збитки від господарської діяльності КП «Житловик» (тис. грн.) 

 
Централізоване водопостачання питної води  міста Бурштин здійснюється від водоочисних споруд 

водопідготовки питної води. Очищення питної води виконується по наступній схемі: вода із свердловин 

урочища «Корчево» та «Коростовичі» поступає на водоочисні споруди.  Вода подається споживачам 

цілодобово через розгалужену систему водопроводів, вуличних та дворових мереж, загальна довжина яких 

складає 39,2 км, з яких 5,4 км в аварійному стані. Частина обладнання насосних очисних споруд 

водопровідної мережі та насосних агрегатів водовідведення відпрацювали нормативний термін експлуатації, 

що призводить до підвищення витрат електроенергії та збільшення собівартості перекачування стоків. 

 

Воду підприємство отримує з артезіанських свердловин двох урочищ: «Коростовичі» і «Корчево».Урочище 

«Корчево» складається з трьох кущів, які мають 9 свердловин, з яких задіяні 4. В урочищі «Коростовичі» 

розміщено 6 свердловин, з яких 3 задіяні, а 3 зарезервовані. Загальна глибина свердловин урочища 

«Корчево» становить 19м, закачування води проходить в середньому з глибини 12м. Глибина всіх 

свердловин урочища «Коростовичі» біля 60м. Подача води споживачам забезпечується цілодобово. 

Видобуток води за 2014р. становить 1085, тис. м3. Споживачам реалізовано 810,7 тис. м3 води. Втрати води 

в мережах становили 274, 7 тис. м3, що на 34,0 тис. м3 менше ніж у попередньому році. За 2014р. відведено 

906,0 тис. м3 стоків, відпущено 54.5 тис. Гкал теплоенергії. На протязі року суттєво зменшені втрати 

теплоенергії у мережах. У 2014 році втрати в теплових мережах становили 11,25%. (2013р. - 13,83%).  

 

Станом на початок 2015 р. рівень оплати населенням послуг ЖКГ є одним з найкращих в області і 

поступається тільки обласному центру. (таблиця 12). 

 

Рівень оплати населенням ЖКП станом на січень 2015 року (%).      Таблиця 13. 

 

 % 

Івано-Франківська обл. 92,9 

м. Івано-Франківськ 81,8 

м. Бурштин 88,2 

м. Калуш 85,2 

 

 

3.5.Торгівля  

 

Торговельна інфраструктура міста має розвинену мережу як продовольчих так і непродовольчих магазинів. 

Торговельна мережа представлена 78 магазинами, 26 закладами громадського харчування, 12 

підприємствами дрібно-роздрібної торгівлі, 10 кіосками. Існуючі магазини переобладнуються, враховуючи 

сучасні вимоги. 

 

3.6.Освіта 

 
Освітня галузь у місті Бурштин представлена загально освітніми навчальними закладами, дошкільно-

навчальними закладами та вищими навчальними закладами. 

 

Загально - освітні навчальні заклади :  

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

 Бурштинська гімназія;  
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 міжшкільний навчально - виробничий комбінат.  

Дошкільна освіта представлена:  

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

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

Вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації:  

 Бурштинський енергетичний коледж Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу (БЕК ІФНТУНФ); 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 Київського національного торговельно-

економічного університету (ТЕК КНТЕУ); коледж готує спеціалістів за напрямками 

ресторанного та туристичного бізнесу.  

 

3.7.Охорона здоров’я 

 

Послуги з медичного обслуговування мешканців м. Бурштин надає 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 за 14 профілями. Лікарня обслуговує 25,3 тис. населення: 18,3 - міського, 7,0 тис. - сільського 

населення Бурштинського куща. У Бурштинській міській лікарні працює 445 працівників, в тому числі 

працівників з вищою освітою - 80, з середньою спеціальною освітою -258, інші – 117осіб. До складу 

стаціонару Бурштинської міської лікарні включено три районні відділення, які обслуговують населення 

всього району (62 тис. населення), а саме: інфекційне, дерматовенерологічне та отоларингологічне 

відділення. До складу 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. Крім того, 

в Бурштинській міській лікарні працюють допоміжні служби, 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. 

 

3.8.Культура, спорт 

 

Мережа закладів культури міста Бурштин включає : Палац культури «Прометей»,  Будинок культури 

ім.Т.Шевченка, клуб с.Вигівка, муніципальний оркестр, мережа бібліотек: Бурштинська масова бібліотека-

філіал, Бурштинська міська дитяча бібліотека –філіал для дітей, Бібліотека профкому Бурштинської ТЕС. 

При міській раді створено Молодіжну  раду м. Бурштина з питань молодіжної політики. Бурштинська 

міська дитяча бібліотека налічує 28 тисяч книжок та обслуговує три середні школи, гімназію, в бібліотеці 

зареєстровано 2920 читачів-дітей. На сьогодні в бібліотеці профкому Бурштинської ТЕС  налічується 27 

тисяч примірників книг з різних галузей знань, в тому числі і дитячий фонд. Бібліотека обслуговує три 

тисячі читачів, з них одна тисяча – це діти.  Важливу роль в культурному житті міста Бурштина і регіону 

відіграє ПК «Прометей», де знаходяться міська бібліотека, спортивна і танцювальна зали, музей історії 

визвольних змагань Галицького району, музей Бурштинської ТЕС. В місті створено широку мережу 

спортивних закладів: 3 стадіони, 7 спортивних залів, 16 спортивних майданчиків, 4 стрілецькі тири, 

плавальний басейн, 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. Збудований у 1976 році 

спортивний комплекс «Енергетик» у теперішній час залишається головним спортивним осередком 

розвитку спорту, оздоровлення та відпочинку не тільки жителів міста Бурштина, а й цілого Галицького 

району. При Бурштинському комбінаті спортивних споруд найбільшої популярності зайняли 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 

басейні «Дельфін». 
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6. Результати аналізу проблем  

Для визначення основних проблем і пріоритетів розвитку міста було проведено опитування серед 

мешканців міста, зібрано, систематизовано та проаналізовано одержані дані. Окремі опитування 

проводились для працівників ДТЕК та тих мешканців міста, які не є працівниками ДТЕК. Це групи 

експерів, депутати, службові особи виконкому та інших державних організацій, підприємці, представники 

АМЕР, інші мешканці міста. Крім того дані для аналізу були одержані під час дискусій та засідань РГ.  

Для опитування використовувалась анкета, розроблена експертами ДТЕК. Відповідно до запропонованої 

методології близькі за змістом відповіді групувались та відносились до одного з пріоритетних напрямів. 

Перше опитування працівників Бурштинської ТЕС було проведено експертами ДТЕК у травні ц.р ( 200 

анкет ). Додатково було опитано групу експертів та мешканців міста, які не є працівниками ДТЕК та 

опрацьовано 110 анкет. В результаті опрацювання даних анкетування одержано аналітичний звіт та Карту 

проблем міста.    

Одержані дані показують, що найбільше у обох груп збігаються пріоритети щодо покращення соціальної 

інфраструктури (16% і відповідно 20,6%) , охорони здоров’я (12% і відповідно 14,9%), розвитку бізнес-

середовища (7% і відповідно 9,0%). Суттєве розходження між обома групами є щодо таких напрямків, як 

«Освіта, культура, спорт», «Дорожня інфраструктура» та «Екологія». Так для мешканців міста вцілому  

соціальна інфраструктура є більш пріоритетною ніж для працівників ДТЕК. В той же час для респондентів 

ДТЕК, які мають вищий ніж середній по м. Бурштин рівень заробітної плати пріоритетнішими є дорожня 

інфраструктура та екологія. Це може пояснюватися більшою наявністю у працівників ДТЕК власного 

автотранспорту та більшою інформованістю про вплив ТЕС на екологічну ситуацію в місті. Для розробки 

даної стратегію перевага надана думці експертів, оскільки вона базується  на баченні проблем і пріоритетів 

всієї громади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 6. Пріоритети розвитку очима працівників ТЕС і експертів 

 

В ході обговорення на засіданні Робочої групи шляхом консенсусу базовими пріоритетами визначено  5 

напрямків: 

 

- конкурентоспроможність міста 

- енергоефективність 

- охорона здоров’я 

- розвиток соціальної сфери та активізація громади 

- екологія та довкілля 

 

 

Аналіз даних опитувань дозволив ідентифікувати бачення найважливіших проблем міста працівниками 

ТЕС і групами експертів. Більш релевантні по відношенню до визначених пріоритетів та краще корелюють  

з  ними  проблеми ідентифіковані експертами. 
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Рисунок. 7. Найважливіші проблеми міста очима працівників ТЕС 

 

 

Рисунок. 8. Найважливіші проблеми міста очима експертів 

 

Ідентифіковані проблеми, визначені пріоритети розвитку та карта проблем, яка складена на базі аналізу 

опитувальників, стала основою для розробки структури стратегії розвитку міста Бурштин на 2016-2020 р.р.   
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7. Структура стратегії розвитку міста Бурштин на 2016-2020 р.р. 

 

Структура стратегії розвитку представлена системою взаємопов’язаних цілей різного рівня, які 

взаємодоповнюють одна одну і взаємодіють між собою.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П’ять пріоритетних напрямів стратегії розвитку (A. Конкурентоспроможність міста та покращення бізнес 

середовища, Б .Енергоефективність, В.Охорона здоров’я, Г. Розвиток соціальної сфери та активізація 

громади, Д. Екологія та довкілля) містять стратегічні та оперативні цілі ( «дерево цілей»), реалізація яких 

повинна призвести до досягнення  мети Стратегії - підвищення рівня добробуту, покращання середовища 

життя та праці, умов для всебічного розвитку мешканців м. Бурштина. 

Б.1. Запровадження 

ефективного 

енергоменеджменту  

Б.2. Зменшення втрат 

енергії в комунальній 

сфері 

Б. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ  

А.1. Залучення  

стратегічних інвестицій 

в індустріальний парк 

Бурштин 
 

В.1. Створення 

інформаційної бази та 

підвищення фахового 

рівня медичного 

персоналу міської 

лікарні 

Г.1 .Покращення 

інфраструктури 

об’єктів соціальної 

сфери 

Г.2 . Активізація 

громади м. 

Бурштин 

Г. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  

ТА АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ  
В. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

А. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 

МІСТА  

А.2. Створення умов 

для розвитку та 

диверсифікації малого 

та середнього бізнесу 
 

Д. ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ  

Д.1. Покращення технічного 

стану водопровідної системи 

міста 

Д.2.  Розробка та 

впровадження системи 

поводження з ТПВ 

В.1. Створення 

належних умов для 

перебування 

населення в міській 

лікарні 
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8. Плани дій стратегії розвитку міста Бурштин на 2016-2020 р.р. 

Стратегічний напрям А. КОНКУРНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ МІСТА  

 

Загальна характеристика напрямку 

 

Конкурентоспроможність міста - це здатність економіки міста (фірм, розташованих на території), при рівних 

умовах для всіх учасників ринку, виробляти товари чи послуги, що продаються на міжнародних ринках, 

збільшуючи індивідуальний та сукупний дохід громади, створюючи зацікавленість для місцевого бізнесу, 

залучаючи зовнішні інвестиції в територію, заохочуючи до проживання та праці людей в цій території. 

Конкурентоспроможність міста пов’язана з покращенням бізнес середовища, створенням умов для 

залучення великих підприємств та розвитком малого та мікро бізнесу.  Вона залежить від продуктивності 

фірм, що працюють в території та величини доданої вартості, яку вони створюють. Передумовою розвитку 

конкурентоспроможності є інвестиційна привабливість місцевої економіки, яка визначається вмінням 

громади залучити потрібного інвестора,  місцевим діловим кліматом, рівнем доступності до бізнес 

орієнтованої інформації, наявністю системної підтримки бізнесу та якісної бізнес інфраструктури (твердої та 

м’якої), відкритістю влади та  готовністю громади до бізнесу та до співпраці.  

 

Місто Бурштин відноситься  до категорії міст з моно-залежною економікою. Таких міст в Україні понад 100.  

Звичайно, в умовах сьогоднішнього економічного  стану країни це є хороша ситуація для міста та його 

мешканців,  коли місто має хоча би одного крупного виробника, який виготовляє продукцію на експорт, 

забезпечує значно вищі від середніх в Україні заробітні плати,  вищу ніж в інших містах зайнятість та  

суттєві надходження  в бюджет.  Разом з тим, залежність  міста від одного великого моноутворюючого  

підприємства,  супроводжується негативними тенденціями та ризиками, загрожує його сталості та розвитку. 

Такі міста мають дуже тонку грань між розвитком і занепадом. Поки підприємство працює  - місто живе, як 

тільки таке підприємство має проблеми  - у місті настає криза і хаос. У таких містах, часто, недостатньо 

розвинутий малий бізнес, мало диверсифіковані бізнес послуги,  працездатне населення прагне 

влаштуватись на роботу на велике підприємство і мало використовує свій потенціал для підприємництва. У 

таких містах може спостерігатись глибоке розшарування населення, антагонізм серед тих соціальних груп 

які працюють на моноутворюючому підприємстві і тих які там не працюють.  

 

Бізнес у Бурштині є мало векторним і слабо розвинутим. Він займає вузьку нішу і  зорієнтований на 

діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування та елементарних побутових послуг для населення, 

зайнятого, як правило, на великому моно утворюючому підприємстві. В місті практично немає виробничих 

підприємств, бізнес середовище яких би не залежало  від господарської діяльності містоутворюючого 

підприємства. Конкурентоспроможність міста - низька.  

 

Місто потребує диверсифікації бізнесу та економіки, залучення в місто кількох потужних стратегічних 

підприємств,  бажано високотехнологічних підприємств (можливо навіть і ТНК), які принесуть  місту нові 

робочі місця з високим рівнем менеджменту, продуктивність праці та високим рівнем доходів. Створення 

умов для діяльності таких підприємств -  це покращення бізнес клімату, який потягне за собою можливості 

для розвитку середнього, малого залежність міста від одного великого містоутворюючого підприємства і 

дасть поштовх до формування повноцінного середнього класу, підвищення рівня життя в регіоні вмілому.  

Це є тривалий процес, але його необхідно починати. 

 

Основні проблеми напрямку: 

 

- незавершена робота по введенню індустріального парку  «Бурштин» в дію.  

- бракує коштів на підведення комунікацій (електропостачання, водовідведення та водозабезпечення) до 

індустріального парку  «Бурштин» 

- монозалежність від одного великого бюджетоутворюючого підприємства,  

- нездорова конкуренція за працевлаштування на високооплачувані місця містоутворюючого 

підприємства 

- відсутність цілісної системи умов для залучення зовнішніх інвестицій в територію 

- низька диверсифікація малого бізнесу, зокрема - сфери послуг  

- мала кількість  гостей та туристів, бажаючих відвідати місто 

- звичка людей,  працювати по найму,  відсутність бажання шукати можливості створення власного 

бізнесу 

- мала кількість робочих місць  з високою доданою вартістю 

- недостатність знань та досвіду у населення щодо зайняття малим підприємництвом; 

- поглиблення кризи та погіршення економіки в країні; 

- зростання цін і тарифів на нафтопродукти, електроенергію, сировину, матеріали тощо.    
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Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 

У сучасному світі індикатором конкурентоспроможності є інвестиції, особливо це стосується 
зовнішніх  інвестицій. Вони не лише забезпечують нові робочі місця, але й приносять з собою нові 
навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові можливості для бізнесу місцевих 
малих і середніх підприємств. Ця сфера характеризується високим рівнем конкуренції між 
країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі заохочення для приваблення інвесторів, 
причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу можуть окупитися не раніше ніж через п’ять – 
десять років.  Спроможність міста залучати і зовнішні інвестиції визначається також багатьма 
чинниками, серед яких стан технічної інфраструктури, наявність індустріального парку та добре 
підготовлених ділянок для нової забудови, сприятливий бізнес-клімат, наявність кваліфікованої 
робочої сили, імідж міста, обсяг та якість послуг, що надаються виконавчими органами міської ради 
та іншими установами й організаціями. Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в 
місцеву економіку має також те, наскільки успішною є  стратегія маркетингу та промоції. 
 
Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування 
земельних ділянок в зоні індустріального парку з добре обладнаною  інфраструктурою. Бурштин 
має певний потенціал для підготовки привабливої пропозиції промислових ділянок у зоні ІП 
«Бурштин», але для цього необхідно його забезпечити потрібною інфраструктурою. Місту треба 
диверсифікувати бізнес, шляхом залучення нових виробників різних галузей.  
 
Необхідно врахувати важливість  організаційного аспекту. Щоб реалізувати ці наміри необхідно, по 
перше, у структурі виконавчих органів ради створити підрозділ (принаймні з двох осіб), який би 
цілеспрямовано займався розвитком індустріального парку та залученням у місто зовнішніх 
стратегічних інвестицій,  друге, закріпити за Агентством розвитку міста, кілька визначених функцій, 
направлених на роботу із зовнішніми інвесторами.  
 
Місту треба продовжити розвивати традиційні для себе сектори з паралельним можливим 
розміщенням підприємств додаткових галузей та утворення кластеру (наприклад, галузь 
будівельних матеріалів, електротехніка,  харчова промисловість тощо). Розвиток бізнесу, 
створення нових готелів, закладів громадського харчування, центрів масового відпочинку та 
дозвілля дозволять суттєво збільшити кількість робочих місць та доходів до бюджету міста. Однак 
такі зміни, перш за все, можуть відбутися тільки в разі приходу зовнішніх інвесторів.  

 
Розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої кількості різноманітних факторів. 
Одними із найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва - є місцевий бізнес-
клімат та інфраструктура бізнесу.  
 
В основі успішної стратегії економічного розвитку лежить такий бізнес-клімат, який не «тільки» сприяє 
залученню інвестицій, що створюють нові робочі місця, але й утримує в місті існуючі підприємства, 
заохочує появу нових підприємців. Часто бізнес-клімат міста є результатом стосунків між міською 
владою та бізнесовою спільнотою. Тому його можна поліпшити, здійснюючи більш дієву комунікацію 
між різними секторами територіальної громади, проведення регулярних зустрічей між підприємцями, 
бізнесом та представниками влади, введення представників бізнесу  в дорадчі структури влади, 
формування поваги до підприємницької діяльності, створення прозорої системи доступу бізнесу до 
всієї необхідної інформації, яка є у компетенції міської влади, створення сучасної інформаційної 
системи для бізнесу.  Така система може включати тривимірну цифрову модель міста, розроблену на 
основі ГІС - технологій, з усією необхідною інформацією про ділянки, тверду  інфраструктуру, проектні 
обмеження, власність тощо.  Як перший крок у цьому напрямку варто рекомендувати створення веб-
сайту  міста, який мав би підтримуватись працівниками міської ради та інсталяцію у будинку міської 
ради локальної комп’ютерної мережі. Доступність будівель, виробничих та офісних приміщень є 
надзвичайно важливою для підтримки малого та середнього бізнесу.   Інвентаризація земельних 
ділянок, передача (оренда, продаж) їх за прийнятними цінами, зручно розташованих, з відповідною 
інженерною інфраструктурою – є вкрай важливою для підтримки великих, малих та середніх 
підприємств і належить до матеріальних передумов покращення бізнес-клімату.  
 
Часто міські ради плануючи розвивати малий і середній бізнес розробляють довготермінові програми 
його підтримки. Ці програми встановлюють пріоритети розвитку та фінансово-економічні інструменти 
підтримки тих чи інших сфер. Серед інституціональних засобів поліпшення бізнес-клімату слід назвати  
бізнес інкубатори, які забезпечують новостворений бізнес приміщенням і можуть допомогти  новим 
підприємствам стати на ноги, супроводжуючи його бухгалтерію, юридичні питання чи мінімальні офісні 
потреби, центри сприяння бізнесу чи бізнес центри, що надають підприємцям необхідну бізнес 
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інформацію, консультативні послуги та проводять бізнес навчання, фонди підтримки підприємництва, 
які за кошти місцевого бюджету через співпрацю з банківськими установами можуть надавати пільгові 
кредити місцевому бізнесу.   
 
Важлива у роль у розвитку інфраструктури бізнесу відводиться громадським організаціям та бізнес 
асоціаціям. Такі організації, об’єднуючи підприємців, представляють їх інтереси перед владою, 
створюють певний комунікативний зв'язок, дають змогу краще розуміти один одного, бізнесу легше 
тоді впливати на місцеві рішення влади, а владі зрозумілими стають дії бізнесу.  

Визначені комітетом стратегічного планування заходи мають стати основою впливу на підвищення 

конкурентоспроможності за рахунок розвитку індустріального парку «Бурштин» залучення кількох 

стратегічних інвесторів,  створення сприятливого бізнес клімату та розвитку малого бізнесу.  

SWOT − аналіз напряму А. 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 наявність великого приватного інвестора у місті – 

компанії ДТЕК, її вплив на бюджет міст міста та на 

споживчі можливості місцевого ринку 

 зареєстровано створення індустріального парку 

«Бурштин»  

 (ділянка внесена у генплан міста та у державний 

реєстр речових прав на нерухоме майно,  

- підготовлено звіт про дослідження земельної 

ділянки на відповідність,  

- містом визначені пріоритетні напрями 

діяльності на території ІП «Бурштин,  

- є договір на розробку ПКД  на водопостачання 

та водовідведення (кошти є частково),  

- домовленість на ТЕО на електропостачання  

 наявність незайнятих ніш для розвитку малого і 

середнього підприємництва  

 готовність  органів місцевого самоврядування до 

розвитку напрямку з підтримки бізнесу 

 розуміння місцевою владою потреб розвивати 

індустріальний парк та залучати стратегічного 

інвестора 

 наявність вільних земельних ділянок та нерухомості 

комунальної та приватної) 

 розвинута торгова інфраструктура 

 наявність  будівельних підприємств та 

можливостей для будівельної галузі 

 наявність навчальних закладів у місті I-II рівня 

акредитації (енергетичний коледж та торгово-

економічний коледж) 

 монозалежність міста 

 немає досвіду роботи з іноземним інвестором 

 відсутність системи та алгоритму роботи з потенційним 

інвестором,  

 пасивна позиція громади по відношенню до залучення 

інвестора 

 проблема кадрів для інвестора 

 поганий доступ до бізнес-орієнтованої інформації 

 відсутність спеціалізованого структурного підрозділу з 

залучення інвестицій 

 невпорядкованість інформації необхідної для бізнесу від 

міста (на сайті) 

 відсутня інформаційна база про бізнес можливості та 

потреби міста 

 не представлена ресурсна база (сировинна, трудова, 

інфраструктурна, тощо) 

 низька диверсифікація бізнесу (в. т.ч. малого) 

 погана співпраця  бізнесів між собою, між бізнесами та 

владою 

 відсутність системної просвітницької діяльності  з 

незайнятими людьми (безробітними, молоддю) 

орієнтованої на створення власної справи ; 

 низька активність молоді до підприємництва 

 погано розвинута інфраструктура з підтримки бізнесу 

(бізнес центр, бізнес інкубатор, фонд підтримки..)  

 відсутність співпраці та спільних дій центру зайнятості 

та навчальних, в підготовці кадрів 

 низька-якість дорожньо-транспортної інфраструктури 

Можливості Загрози 

 отримання державної та регіональної підтримки на 

завершення та підготовку індустріального парку 

«Бурштин» 

 створення ОТГ та розширення території для 

розвитку  

 збільшення бюджету ОТГ,  особливо, в частині 

власних повноважень  

 залучення проектів МТД та програм 

транскордонного співробітництва для розвитку 

бізнесу 

 активізація громади та розвиток  факторів місцевих 

конкурентних переваг 

 існує потенціалі для розвитку ринків (переробка с/г 

продукції, риби, розвиток альтернативної 

 нестабільність нормативно-правової бази або зміна її в 

негативному напрямку 

 погіршення фінансових можливостей компанії ДТЕК 

 відсутність дешевих фінансово-кредитних ресурсів для 

бізнесу, фінансової підтримки підприємництва з місцевого 

бюджету; 

 продовження військових дій на сході країни 

 поглиблення кризи в Україні 
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енергетики, виробництво будівельних матеріалів,  

туризму і т.д.). 

 

 

Стратегічні та оперативні цілі стратегічного напряму А. Конкурентоспроможність економіки міста  

 

 
 

Стратегічна ціль  А.1.  Залучення стратегічних інвестицій в індустріальний парк Бурштин 

 

Оперативна ціль  А.1.1. Розробити довгострокову програму  комплексних послідовних  дій  по  залученню 

стратегічних інвестицій у місто  

(програма повинна включати створення інвестиційних продуктів, критерії для інвесторів, пріоритети для 

міста, організацію роботи, підбір кадрів, співпраця  та розподіл повноважень та відповідальності, створення 

відділу, маркетинг, алгоритм роботи з інвестором, тощо..) 

 

Оперативна ціль  А.1.2. Створити у структурі міськвиконкому  під керівництвом заступника голови  напрямок 

по роботі із  інвесторами  та  налагодити систему роботи по залученню стратегічних інвестицій у місто  

(підбір кадрів, функціональні обов’язки, відповідальність, повноваження,  функції, партнери, співпраця, 

учасники) 

 

СЦ А.1.  

Залучення  стратегічних 

інвестицій в 

індустріальний парк 

Бурштин 

Оперативна ціль А.1.1.  

Розробити довгострокову програму  

комплексних послідовних  дій  по  

залученню стратегічних інвестицій в 

місто 

СЦ А.2.  

Створення умов для 

розвитку та 

диверсифікації малого та 

середнього бізнесу 

Оперативна ціль А.2.1.   

Створити  базу необхідної бізнес 

орієнтованої інформації для  бізнесу 

Оперативна ціль А.1.2. . Створити у 

структурі міськвиконкому  під 

керівництвом заступника голови  

напрямок по роботі із  інвесторами  та  

налагодити систему роботи по 

залученню стратегічних інвестицій у 

місто  

Оперативна ціль А.1.3. Забезпечити  

підведення до Індустріального парку 

інженерних мереж    

Оперативна ціль А.1.4.  Сформувати 

пакет промоційних заходів та 

маркетингових  інвестиційних продуктів 

(кількома мовами) 

Оперативна ціль А.2.2. .  

Виконати дослідження    та розробити  

доступну для громади «карту місцевих 

ресурсів та можливостей їх використання 

для започаткування нових сфер бізнесу»  
 

Оперативна ціль А.2.3.   Розробити 

довгострокову програму підтримки 

малого бізнесу та комунікації і співпраці з 

підприємництвом 

Оперативна ціль А.2.4.   

Розробити та запровадити  просвітництва 

для молоді з метою адаптації її до 

ринкових умов 
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Оперативна ціль  А.1.3. Забезпечити  підведення до індустріального парку «Бурштин» інженерних мереж 

(газопостачання, електропостачання, водопостачання, водовідведення)   

 

Оперативна ціль  А.1.4.  Сформувати пакет промоційних заходів та маркетингових  інвестиційних продуктів.  

(сайт,  інвестиційний паспорт,  дорожня карта для інвестора,  дизайн індустріального парку, тощо)  для  роботи 

по залученню інвестицій).  Матеріали підготувати  кількома мовами і для максимально можливого поширення 

серед потенційних інвесторів  

 

 

Стратегічна ціль  А.2.  Створення умов для розвитку і диверсифікації малого та середнього бізнесу 

 

Оперативна ціль  А.2.1. Створити  базу необхідної бізнес орієнтованої інформації для  бізнесу  

(нормативно правова база, консультації, виставки, партнери, тощо) та забезпечити простий і відкритий доступ 

до неї (сайт, електронний пакет, тощо) 

 

Оперативна ціль  А.2.2. Виконати дослідження    та розробити  доступну для громади «карту місцевих ресурсів 

та можливостей їх використання для започаткування нових сфер бізнесу» . Інформацію розмістити на сайті 

місцевої влади та оприлюднити   у ЗМІ 

 

Оперативна ціль  А.2.3. Розробити довгострокову програму підтримки малого бізнесу та комунікації і співпраці 

з підприємництвом. Програма повинна містити комплекс заходів направлених стимулювання відкриття бізнесу, 

створення спілок та асоціацій бізнесу, проведення тематичних зустрічей та круглих столів направлених на 

виявлення потреб бізнесу, налагодження взаєморозуміння з владою, узгодження дій. 

 

Оперативна ціль  А.2.4. Розробити та запровадити програму  просвітництва для молоді з метою адаптації її до 

ринкових умов. (Програма повинна бути орієнтована на молодь та активних людей, які готові вчитись і можуть 

бути залучені до громадської роботи , створювати  і розвивати громадські організації розвиткового спрямування 

та відкривати нові бізнеси). 
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Стратегічний напрям Б. ЕНЕРГОЕФЕТИВНІСТЬ   

 
Загальна характеристика напрямку 

 
У місті Бурштин достатньо розвинута соціальна інфраструктура та житловий фонд – 2 коледжі, 3 

школи, гімназія, 2 школи сад, 5 садочків, палац культури «Прометей», будинок культури ім..Т.Г.Шевченка, 

4 бібліотеки, басейн, спорткомплекс, пошта, лікарня, 2 парки та 6 скверів, теплиця та 84 житлових будинки, 

які відносяться до житлового фонду (на балансі КП «Житловик») 

На загал, сфера енергозбереження слабо розвинута, оскільки велика кількість житлових будинків 

потребує термінової заміни вікон та дверей, утеплення фасадів, заміни покрівельного перекриття, заміни та 

вдосконалення системи тепломережі, реконструкції вентиляції.. Такі ж проблеми зустрічаються і в більшості 

дитячих садків, шкіл та інших значущих об’єктах соціальної інфраструктури. На даний момент у місті також 

не діє ефективна система енергоменеджменту. 

 
 

Основні проблеми напрямку: 

 

Система теплопостачання м. Бурштин водяна, двотрубна, тупикова, відкрита. Централізованим 

теплопостачанням охоплено практично весь житловий та соціальний фонд міста, інша частина житлового 

фонду міста опалюється від індивідуальних носіїв. 

Одним із основних завдань підприємства КП «Житловик» є забезпечення тепловою енергією на 

потреби опалення та гарячого водопостачання за умови створення комфортних умов. 

Загальна довжина теплових мереж м. Бурштин в двотрубному обчисленні становить 29,66 км. 

Теплові мережі міста більш ніж на 85% зношені та потребують заміни (прокладені в 1963-1972 рр.) Великий 

термін експлуатації теплових мереж призводить до понаднормативних втрат теплової енергії на багатьох 

ділянках. 

На основі даних КП «Житловик» проведено аналіз споживання теплової енергії будівлями 

м.Бурштин. Споживання енергоресурсів населенням на одиницю площі за рік є достатньо великим 

порівняно з Європейськими стандартами по споживанню і відноситься до класу N. таким чином це свідчить 

про необхідність впровадження заходів з енергоефективності в будівлях міста. 

В результаті проведених обміну думками, дискусій та аналітичних досліджень, члени підгрупи 

дійшли до висновку, що в короткостроковій перспективі найбільш ефективним проектом з точки зору як 

інтересів міста, так і ДТЕК є фінансування капітального ремонту фасадів та підвальних тепло комунікацій 5 

житлових будинків по вул.. Шухевича (№ 4,6,8,10,12). 

Вказані житлові будинки були збудовані в кінці 60-х років минулого століття. За роки експлуатації 

та  в результаті сезонних температурних коливань повністю зношене зовнішнє покриття панелей та 

заповнювачів між панельних швів, що призводить в кінцевому підсумку до значних втрат тепла 

безпосередньо в квартирах жителів цих будинків. 

Позитивним фактором з точки зору організації робіт по утепленню фасадів цих будинків є те, що 

вони однотипні (4 поверхи, 6 під’їздів), мають ззовні достатню площу для розміщення необхідних 

риштувань та механізмів. 

Комунальне підприємство «Житловик» розробило кошторис вартості капітального ремонту фасадів 

одного житлового будинку згідно ДБН в цінах 2012 року. Вартість прямих витрат складає 380 тис. грн., 

загальна вартість цієї роботи при виконанні її підприємством, що діє на загальних засадах оподаткування 

складає 608 тис. грн.. 

В той же час виконання всього комплексу робіт з власних матеріалів одна із спеціалізованих фірм, 

що є платником єдиного податку і виконує аналогічні роботи  в м. Бурштин оцінює в 380-400 тис. грн. за 

один будинок. 

Тобто виконавець вказаних робіт може бути визначений в результаті конкурсного відбору. 

 

Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 

 Перехід на закриту систему теплопостачання. 
Цей захід є ключовим, так як діюча система відкритого водорозбору, яка використовується для 

гарячого водопостачання призводить до перевитрати енергоносіїв в зв’язку з необхідністю 

підготовки води в відповідності до норм, передбачих правилами технічної експлуатації для 

мережевої води. 

 Використання попередньо ізольованих труб. 

 Заміна зношених ділянок міських розподільчих мереж. 

 Підвищення якості роботи внутрішньо-будинкових систем опалення. 

 Заміна або утеплення дверей пінополістирольним утепленням та ущільнення стиків. 
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 Утеплення підлоги перших поверхів та утеплення плит перекриття (горищ). 

 Облаштування ІТП. 

 Утеплення стін пінополістирольним утеплювачем, утеплення балконів. 

 Заміна вікон на металопластикові класу «А». 

 

SWOT − аналіз напряму Б. 

Сильні сторони Слабкі сторони 
• Партнерство з ДТЕК (фінансування); 
• Частково зроблений енергоаудит (6 аудитів в 

т.ч. тепломережі, освітлення) 
• лічильники – частково; 
• Програма «енергобаланс» - щоденний облік;  
• Часткова заміна вікон (частково замінено 

45%); 
• Досвід в енергоефективних проектах з ЄС; 
• енергоколедж – випускники;  
• ТЕО зроблене на світлодіодні (LED)-

світильники; 
• Замінені світильники на деяких вулицях на 

енергоефективні ( 60% ), повна – на одній; 
• Замінені ділянки квартальних мереж 

теплопостачання на попередньо ізольовані 
(надійність); 

• Нестача  фінансування з  міського  бюджету ; 
• Відсутній енергоаудит міської лікарні, ДНЗ 

садочок №1, №3, НВК, адміністративний 
корпус, БК ім. Шевченка, відсутність 
лічильників в більшості бюджетних заходів ) ; 

• Розбалансованість системи (зношеність, 
забитість труб) ; 

• В частині закладів ще незамінені вікна ; 
• Відсутність  в  будинків  (адміністративних) 

утеплення ; 
• Стан системи  тепло-водопостачання, 

високий рівень зносу  ;  
• Відсутність конкурентного середовища в 

сфері надання комунальних послуг ; 
• Недостатній розвиток системи 

енергоменеджменту  ; 
• Необізнаність громади в сфері 

енергозбереження і енергоефективності  

Можливості Загрози 
 

• Одержувати кошти від міжнародної технічної 
допомоги; 

• Економія бюджетних коштів за рахунок  
впровадження енерго-ефективних технологій; 

 

• велике навантаження на міський бюджет; 
• погіршення фінансового стану ДТЕК; 
• соціальна напруга; 
• адміністративна реформа пройшла неуспішно 

(результат – відсутність фінансування від 
фонду регіонального розвитку); 
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Стратегічна ціль  Б 1 Запровадити ефективний енергоменеджмент  

Операційна ціль   Б 1.1.  Удосконалити існуючу систему енергомоніторингу  з використанням інформаційно-

комунікативних технологій (ІКТ),  забезпечити  інтегрованість і цілісність даних, їх швидке поновлення та легкий 

доступ до інформаціїї через мережу Інтернет  (з автоматичним виводом інформації на офіційний сайт / портал м. 

Буриштин) ; ( запустити цикл енергоменеджменту у відповідності до стандартів ISO-50001)  

Операційна ціль Б 1.2.  Провести інформаційну кампанію по енергозбереженню для громади з використання всіх 

можливих мас-медіа в т. ч. соціальних мереж. Забезпечити зворотній зв’язок від громади щодо питань / 

пропозицій  пов’язаних з енергозбереженням  та енергоефективністю ( електронне урядування )  

Операційна ціль Б 1.3.  Завершити енергоаудиит об’єктів комунальної власності. Дані енергоаудиту перевести в 

цифровий вигляд та зробити відкритими  

СЦ Б.1.  

Запровадження 

ефективного 

енергоменеджменту  

Оперативна ціль Б.1.1.  

Удосконалити існуючу систему 

енергомоніторингу з використанням ІКТ 

СЦ Б.2.  

 

Зменшення втрат енергії в 

комунальній сфері 

Оперативна ціль Б.2.1. 

Зробити утеплення адміністративного 

будинку 

Оперативна ціль Б.1.2. .  
Провести інформаційну кампанію по 

енергозбереженню для громади  

Оперативна ціль Б.1.3.  
Завершити енергоаудит об’єктів 

комунальної власності. Дані перевести в 

цифровий вид і зробити відкритими. 

Оперативна ціль Б.1.4 

Обладнати найбільш важливі об’єктів 

лічильниками 

Оперативна ціль Б.2.2. 
Зробити заміну вікон у визначених об’єктах 

Оперативна ціль Б.2.3.   

Виконати комплекс робіт  по капітальному 

ремонту тепломереж та реконструкції системи 

опалення в місцях найбільших втрат енергії на 

основі виконаного аудиту 

Оперативна ціль Б.1.5 

Провести чергову кампанію по створенню 

ОСББ з висвітленням їх переваг 

Оперативна ціль Б.1.6 

Налагодити системну роботу по залученню 

коштів МТД та МФ у сферу 

енергозбереження 
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Операційна ціль Б 1.4. Обладнати найбільш важливі об’єктів лічильниками 

Операційна ціль  Б 1.5. Провести чергову кампанію по створенню  ОСББ  з висвітленням переваг  їх створення та 

успішного досвіду в інших громадах  

Операційна ціль Б 1.6. Налагодити системну роботу по залученню коштів МТД та МФ у сферу енергозбереження 

Стратегічна ціль  Б .2  Знизити втрати енергії  в комунальній сфері 

Операційна ціль Б 2.1.  Зробити  утеплення адміністративних будинків   

Операційна ціль Б 2.2.  Зробити заміну вікон у визначених  обєктах   

Операційна ціль Б 2.3.  Виконати комплекс робіт  по капітальному ремонту тепломереж та реконструкції системи 

опалення в місцях найбільших втрат енергії на основі виконаного аудиту 
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Стратегічний напрям В. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

Загальна характеристика напрямку 

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.  

Медсанчастина Бурштинської ДРЕС була створена у 1966 році з метою надання медичної 
допомоги працівникам Бурштинської ДРЕС та жителям міста Бурштина на базі медичного пункту 
Бурштинської ДРЕС. Потужність лікарні складала 350 ліжок.  

Починаючи з 1991 року було проведено ряд заходів по оптимізації лікарні та скороченню 
ліжкового фонду. 

В 2003 році заклад був переіменований у Бурштинську міську лікарню,  потужність якої 
склала 165 ліжок. На момент написання звіту потужність Бурштинської МЛ складає 160 ліжок. 

Лікарня обслуговує 25,3 тис. населення: 18,3 - міського, 7,0 тис. - сільського населення 
Бурштинського куща. У Бурштинській міській лікарні працює 445 осіб, в тому числі працівників з 
вищою освітою - 80 чоловік, з середньою спеціальною освітою -258 осіб, інші - 117 осіб.  

В складі стаціонару Бурштинської міської лікарні знаходяться три районні відділення, які 
обслуговують населення всього району (62 тис. населення), а саме: інфекційне, 
дерматовенерологічне та отоларингологічне відділення.  

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. 

У Бурштинській міській лікарні з ініціативи і фінансової підтримки компанії ДТЕК 
функціонує/працює проект «Телемедицина». В рамках роботи «Телемедицина» на постійній основі 
відбуються відеоконсультації 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.  

На сьогодні, в лікарні проводяться регулярні відеолекції для дистанційного навчання лікарів 
та студентів, телемедичні консультації пацієнтів в реальному часі та відтерміновані, впроваджено 
онлайн консультування дітей з вадами серця. 

В рамках Стратегії 2012-2015 енергетична компанія ДТЕК придбала для Бурштинської міської 

лікарні реанімобіль Peugeot Boxer класу B вартістю 700 тисяч грн. Сучасний реанімобіль максимально 

оснащений усім необхідним для надання швидкої меддопомоги згідно зі світовими стандартами: 

електрокардіографом, дефібрилятором, електричним стимулятором серця, носилками. Крім цього, в 

автомобілі встановлено додаткове обладнання – вакуумний матрац для транспортування постраждалих при 

травмах хребта, переломах, внутрішніх кровотечах і шокових станах. Також тут є усі необхідні типи 

вентиляційно-респіраційного та іммобілізаційного обладнання. Реанімобіль підвищить оперативність та 

якість надання невідкладної медичної допомоги мешканцям Бурштина та навколишніх сіл, а це понад 25 

тисяч людей. 
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Основні проблеми напрямку: 

- недостатнє фінансування лікарні з боку держави; 
- відсутність вчасного оновлення медичного обладнання; 
- відсутність діагностично-лікувального обладнання (обладнання фізично зношене та 

морально застаріле, що негативно відбивається на якості діагностики захворювань, особливо, 
ранньої, та лікування); 

- поганий стан основних приміщень закладу (електричних, каналізаційних, водопровідних 
мереж);  

- відсутній ремонт у приміщеннях операційного та дитячого відділення,   
- відсутній ремонт у приміщенні харчоблоку; 
- недостатнє забезпечення медикаментами населення міста в достатній кількості. 
- недостатня кваліфікація медичного персоналу лікарні; 
- відсутність повноцінного доступу працівників до сучасних джерел отримання медичної 

інформації – інтернет, медичні форуми, медичні журнали;  
- відсутність заходів по забезпеченню проходження стажування медичних кадрів за межами 

України; 
- відсутність у штаті технічних спеціальностей (зокрема системного адміністратора в зв’язку 

з діючими проектами по впровадженню телемедицини та електронного документообігу); 
- непередбаченість у штаті лікарні вакансій для технічних працівників. 

 
Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 

1. Посилення ресурсного та матеріального забезпечення БМЛ  
− Запровадження системи моніторингу, яка б оцінювала ефективність видатків з точки зору 

якісно наданих послуг, а не за даними статистики звернень до лікарні чи тривалості перебування та 
стаціонарному лікуванні.  

− Сприяти розвитку соціального партнерства серед  представників приватної медицини 
шляхом залучення їх до соціально-розвиткових програм. 

- Продовження діяльність проекту «Телемедицина», який функціонує на базі Бурштинської 
міської лікарні, створивши потужний регіональний центр за підтримки компанії ДТЕК. 

- Закупити сучасне лікувально- діагностичне обладнання (рентген, фібро гастроскопія, 
лабораторне обладнання, обладнання для оперативних втручань, урологія …..); до пологового 
блоку; 

- Приведення до приміщень лікарні санепіднормам (пологовий зал, приймальний покій, 
дитячі консультація,  лабораторія, пральня); 

 
 
2. Стимулювання розвитку медичного страхування.  
− Сприяти розвитку добровільного медичного страхування (лікарняні каси; залучати до 

співпраці ресурси приватних медичних закладів, як області, України та зарубіжжя).  
− Запровадити страхову медицину серед працівників БуТЕС та населення (дозволить 

підвищити рівень соціального забезпечення працівників БуТЕС та громади) через покращення 
якості надання медичних послуг. 
 

3. Підвищення якості послуг з охорони здоров’я в БМЛ.  
− Запровадити формулярну систему лікарських засобів, яка розроблена МОЗ України для 

моніторингу та оцінки якості.  
- Запровадити електронний документообіг та розробити інформаційну базу про стан здоров’я 

місцевого населення. Електронний документообіг забезпечує ризик втрати медичної інформації, як 

пацієнтом так і лікарнею, забезпечуючи можливість повного відновлення на матеріальних носіях. 

− Забезпечити розроблення нових та оновлення існуючих медичних стандартів і клінічних 
протоколів надання медичної допомоги на основі доказової медицини з паралельним 
забезпеченням процедури контролю місцевими органами влади та громадськістю над розробкою 
та реалізацією дотримання стандартів.  

 
4. Підвищення якості кадрового забезпечення БМЛ.  
− Запровадити систему навчання  для медичного персоналу  з метою надання якісних медичних 

послуг (запровадити систему прогнозування на довгострокову перспективу за категоріями медичного 

персоналу у відповідності до потреб БМЛ з урахуванням стратегічних та оперативних цілей, зовнішніх та 

внутрішніх міграційних процесів та природного вибуття кадрів.  

− Забезпечити підготовку і перепідготовку лікарів загальної практики / сімейної медицини, 
сімейних медичних сестер, середнього медичного персоналу з вищою освітою. 
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SWOT − аналіз напряму В 

Сильні сторони Слабкі сторони 

• Наявність співпраці з компанією ДТЕК В 
рамках Програми Соціального 
Партнерства;  

• Наявність багатопрофільної лікарні 2-го 
рівня; 

• Наявність відповідних медичних кадрів 
(фахівці всіх спеціальностей); 

• Забезпечена круглодобова (ургентна) 
медична допомога; 

• Впроваджуються новітні методи 
лікування; 

• Впроваджено проект «Телемедицина» 
(такі ж проекти працюють в шести 
містах (центрах) Україні; 

• Наявність добре обладнаної операційної 
(оперблок) 

• Проведено навчання для медичного 
персоналу за спеціалізованими 
напрямками (лапороскопія, фібро-
гастроскопія, ендокринологія, УЗД та 
функціональній діагностиці) 

• Наявність сучасного обладнання з 
функціональної діагностики (ДТЕК); 

• Працює «Школа відповідального 
батьківства» - для навчання майбутніх 
мам (ДТЕК )  

• Наявність сучасного реанімобіля; 

• Відсутність достовірної інформації про 
стан здоров’я населення (реєстр жителів 
ОТГ); 

• Відсутнє сучасне лікувально- діагностичне 
обладнання (рентген, фібро гастроскопія, 
лабораторне обладнання, обладнання для 
оперативних втручань, урологія …..); 

• Відсутнє сучасне обладнання у пологовому 
блоці ( сучасне крісло для породіллі ……); 

• Невідповідність деяких приміщень 
санепіднормам (пологовий зал, 
приймальний покій, дитячі консультація,  
лабораторія, пральня); 

• Навчання персоналу (підвищення 
кваліфікації, навчання медперсоналу з 
обслуговування сучасного медобладнання); 

• Недостатня кількість кадрового 
персоналу (відсутня середня вікова група) 

• Налагодити співпраця з ФАПами, які 
увійшли до ОТГ; 

• Відсутні сімейні лікарі та приміщення для 
їхнього перебування (прийом громадян) для 
ОГТ; 

• Кваліфіковані кадри та обладнання для 
проведення судово-медичної експертизи; 

• Приміщення лікарні використовуються не 
за призначенням (Каплиця та організація 
Карітас); 

• Відсутність комунальної аптеки (хворі до 
прикладу на діабет не мають змоги 
купити лікарство по рецепту); 

• Недостатня кількість ліжко-місць у 
лікарні; 

• Відсутній приймальний відділ; 
Можливості Загрози 

• Продовження співпраці з ДТЕК; 
• Підписання договору з Івано-

Франківським медичним університетом 
про підготовку та направлення 
спеціалістів на роботу до лікарні; 

• Введення елементів страхової 
медицини; 

• Створення лікарняної каси для міста і 
майбутньої ОТГ; 

• Залучення коштів міжнародних грантів; 
• Розробка і впровадження місцевих 

програм по профілактиці окремих 
захворювань (ТБЦ, онко, віл-снід, діабет 
)  

• Співпраця по наданню меддопомоги та 
підвищенню кваліфікації лікарів між МЛ 
м. Бурштин та мед центром в м. 
Рацібуж (Польща) 

• Проведення телемедичного 
консультування між провідними 
клініками України і спеціалістами клініки 
міста Фрайбург (Німеччина); 

• Погіршення фінансового стану компанії 
ДТЕК; 

• Відсутність модернізації та новітнього 
обладнання становлять загрозу існуванню 
лікарні 2-го рівня; 

• Конкурентоспроможність лікарні при 
впровадженні страхової медицини; 

• Погіршення стану здоров’я працівників 
ДТЕК призведе до фінансових втрат  

• Погіршення доступності та надання 
своєчасної якісної меддопомоги для 
громади (ОТГ); 

• Невдало проведена адміністративно-
територіальна реформа; 

 



Стратегічний план економічного розвитку міста Бурштина 

31 

 
 

 

Стратегічна ціль  В.1.  Покращити систему медичного обслуговування 

 

Оперативна ціль В.1.1. Запровадити електронний документообіг та розробити інформаційну базу про стан 

здоров’я місцевого населення  

 

Оперативна ціль В.1.2 Запровадити систему навчань для медичного персоналу з метою надання якісних 

медичних послуг 

 

Стратегічна ціль  В.2.  Підвищити рівень забезпечення 

 

Оперативна ціль В.2.1 Сформувати сучасну матеріально-технічну базу міської лікарні 

 

Оперативна ціль В.2.2  Забезпечити міську лікарню сучасним діагностичним обладнанням  

 

СЦ В.1.  

Покращити  систему 

медичного 

обслуговування  

Оперативна ціль В.1.1.  

Запровадити електронний документообіг та 

розробити інформаційну базу про стан 

здоров’я місцевого населення.   

СЦ В.2.  

Підняти рівень медичного 

забезпечення 

Оперативна ціль В.2.1.   

Сформувати сучасну матеріально-

технічну базу міської лікарні 
 

Оперативна ціль В.1.2. .  
Запровадити систему навчання  для 

медичного персоналу  з метою надання 

якісних медичних послуг 

Оперативна ціль АВ.2. .  

Забезпечити міську лікарню сучасним 

діагностичним обладнанням  
 

СЦ В.1.  

Покращити  систему 

медичного 

обслуговування  

Оперативна ціль В.1.1.  

Запровадити електронний документообіг та 

розробити інформаційну базу про стан 

здоров’я місцевого населення.   

СЦ В.2.  

Підняти рівень медичного 

забезпечення 

Оперативна ціль В.2.1.   

Сформувати сучасну матеріально-

технічну базу міської лікарні 
 

Оперативна ціль В.1.2. .  
Запровадити систему навчання  для 

медичного персоналу  з метою надання 

якісних медичних послуг 

Оперативна ціль АВ.2. .  

Забезпечити міську лікарню сучасним 

діагностичним обладнанням  
 

Оперативна ціль В.1.1.  

Запровадити електронний документообіг та 

розробити інформаційну базу про стан 

здоров’я місцевого населення.   

Оперативна ціль В.2.1.   

Сформувати сучасну матеріально-

технічну базу міської лікарні 

Оперативна ціль В.1.2. .  
Запровадити систему навчання  для 

медичного персоналу  з метою надання 

якісних медичних послуг 

Оперативна ціль АВ.2. .  

Забезпечити міську лікарню сучасним 

діагностичним обладнанням  
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Стратегічний напрям Г. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ 

 
Загальна характеристика напрямку 

 

Рівень життя та розвиток соціальної інфраструктури м. Бурштин, як і всіх інших сфер 

функціонування громади, знаходиться в  великого підприємства, що робить місто містом моно профільного 

типу.  Функціонування багатьох соціальних об’єктів залежить від Бурштинської ТЕС. 

На сьогоднішній день у місті Бурштин та с. Вигівка  є достатньо об’єктів  соціальної інфраструктури – 2 

коледжі (торговельно-економічний коледж Київського національного торговельного університету та  

енегетичний коледж Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу), 3 

загальноосвітні школи, гімназія, 4 дошкільно-навчальні заклади, 2 навчально-виховні комплекси, музична 

школа, , будинок культури ім. Шевченка,  4 бібліотеки Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями «Довір’я».  Крім того жителі міста мають можливість користуватися 

послугами Палацу культури «Прометей», а для заняття спортом послугами спортивного комплексу «Комбінат 

спортивних споруд», які є власністю компанії ДТЕК. В місті приділяється достатньо уваги розвитку культури та 

збереження історичної спадщини – функціонують музеї - Музей визвольних змагань Галицького району, Музей 

Опілля, Музей Ольги Басараб. На території міста є достатньо паркових зон та скверів, водосховище, що створює 

потенціал для організації відпочинку та проведення дозвілля для жителів та гостей м. Бурштин. А загалом 

створити умову якісного проживання. 

 
Основні проблеми напрямку:  

- недостатнє  матеріально-технічне забезпечення ЗОШ (меблі, комп'ютерна техніка,обладнання 

харчоблоків, спортивний інвентар), високий рівень зношеності обладнання класів та приміщень загального 

користування в освітніх закладах та недостатній  благоустрій територій у закладах освіти (спортивних 

майданчиків, доріжок 

- обмежені умови для розвитку і впровадження інноваційних технологій в школах 

- низька якість питної води в ЗОШ та відсутність установок для її пом'якшення в частині закладів 

освіти 

- відсутність спортивної школи та школи естетичного виховання дітей 

-  висока зношеність музичних інструментів музичної школи  

- недостатнє технічне забезпечення бібліотек міста та шкіл 

- мала кількість якісно облаштованих об'єктів для проведення дозвілля (рекреаційні зони, кінотеатр і 

т.д.)  

- висока незайнятість молоді та її низька ініціативність,низька активність громади 

- недостатнє фінансування соціальної інфраструктури  з державного бюджету (фінансування 

здійснюється тільки на ЗП та енергоносії) 

 
Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 
Стратегія соціального партнерства дозволи реалізувати частину проектів, направлених на покращення 

соціальної сфери, але існує необхідність продовжити роботи в даній сфері. Більшість об’єктів соціальної 

інфраструктури та житлових будинків було збудовано у 1960-70-их роках, тому на даний момент їхній стан 

характеризується достатньо великим рівнем зношеності та більшість з них потребують капітального ремонту. 

Виходом із даної ситуації може бути оптимізація діяльності закладів, залучення додаткового фінансування через 

гранти тощо. Недостатнім також є рівень матеріально-технічного забезпечення закладів соціальної 

інфраструктури. Наприклад, недостатнє забезпечення шкіл комп’ютерною технікою не дозволяє 

використовувати сповна сучасні методики навчання, а отже позначається на якості освіти. Недостатнє 

комп’ютерне забезпечення органів місцевого самоврядування позначається на ефективності їх діяльності та 

швидкості реакції на запити громади.  Важливою проблемою є недостатня кількість місць для відпочинку для 

мешканців міста. У місті є достатня кількість рекреаційно-відпочинкових зон (парки, водосховище), однак 

парки потребують реконструкції або облаштування. Тому важливим стратегічним рішенням є покращення 

інфраструктури об’єктів соціальної сфери. 

 

В рамках реалізації стратегії соціального партнерства в місті створена Агенція місцевого економічного 

розвитку м. Бурштин, яка через реалізацію різноманітних проектів сприяє активізації громади, залучення 

жителів до вирішення соціальних питань. Зокрема через міський конкурс міні проектів «Місто своїми руками» 

завдяки спільному фінансуванню люди об’єднувались  і спільно вирішувати свої проблеми, пов’язані з 

ремонтом будинків, облаштуванням прибудинкових територій, покращували матеріально-технічний стан 

деяких об’єктів соціальної інфраструктури. Але рівень розвитку громадського сектору залишається низьким, 

багато зареєстрованих організацій поки що не активізували свою діяльність. Що пояснюється інерцією жителів, 

оскільки багато питань продовжує вирішувати ТЕС. Тому необхідно стимулювати ініціативи жителів м. 
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Бурштин а також проводити інформаційно-навчальну роботу для активістів громади по пошуку та залученню 

додаткових джерел фінансування  Необхідні також ініціативи, спрямовані на розвиток молоді, що поповнювало 

б громадський актив міста, допомагало молодим людям через волонтерство здобувати робочий досвід та 

ставати більш конкурентними на ринку праці.  Тому другим стратегічним напрямом є реалізація проектів що 

дозволять продовжити процес активізації громади та залучення їх створення якісних умов проживання в 

громаді. 

 

SWOT − аналіз напряму Г. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 наявність найбільш необхідної освітньої 

інфраструктури (4 ДНЗ, 3 ЗОШ, гімназія, 2 НВК, 2 

коледжі) 

 часткове забезпечення комп'ютерною технікою шкіл 

в рамках реалізації ССП 2012-2015  

 встановлені установки для пом'якшення питної води 

(2 одиниці для ДНЗ) 

 постійне підвищення рівня кваліфікації педагогічного 

персоналу (курси, стажування, обміни досвідом) 

 активна участь освітніх закладів в проектній 

діяльності з метою залучення ресурсів МТД (проекти 

-“Енергоефективні школи”, “Ініціативна молодь”, 

«Кращий вчитель року» та інш.), участь в 

міжнародних освітніх програмах 

 співпраця із освітніми закладами та ГО в межах 

України 

 наявність реабілітаційного центру для дітей з 

обмеженими можливостями 

 наявність об'єктів соціальної інфраструктури: БК 

“Шевченка”, бібліотеки, музичної школи, центру 

дозвілля 

 можливість користуватись послугами ПК 

“Прометей”, спортивного комплексу “Комбінат 

спортивних споруд” (власність ДТЕК) 

 наявність АМЕР та молодіжних ГО 

 недостатнє  матеріально-технічне забезпечення ЗОШ 

(меблі, комп'ютерна техніка,обладнання харчоблоків, 

спортивний інвентар) 

 високий рівень зношеності обладнання класів та 

приміщень загального користування в освітніх закладах 

 обмежені умови для розвитку і впровадження інноваційних 

технологій в школах 

 недостатній  благоустрій територій у закладах освіти 

(спортивних майданчиків, доріжок) 

 низька якість питної води в ЗОШ та відсутність 

установок для її пом'якшення в частині закладів освіти 

 відсутність спортивної школи та школи естетичного 

виховання дітей 

  висока зношеність музичних інструментів музичної школи 

 недостатнє технічне забезпечення бібліотек міста та 

шкіл 

 мала кількість якісно облаштованих об'єктів для 

проведення дозвілля (рекреаційні зони, кінотеатр і т.д.)  

 відсутній кінотеатр в місті 

 висока незайнятість молоді та її низька ініціативність 

 низька активність громади 

 недостатнє фінансування соціальної інфраструктури  з 

державного бюджету (фінансування здійснюється тільки 

на ЗП та енергоносії) 

Можливості Загрози 

 активна діяльність батьківських комітетів та 

ініціативних груп 

 створення груп самоорганізації населення  

 залучення проектів МТД та програм 

транскордонного співробітництва для розвитку 

соціальної сфери 

 м. Бурштин є містом обласного підпорядкування та 

центром об'єднаних територіальних громад 

 збільшення бюджету ОТГ та відповідно 

фінансування соціальної сфери 

 продовження партнерської співпраці з компанією 

ДТЕК 

 необхідність проведення структурних та 

інфраструктурних змін в соціальній сфері в ході 

формування нової ОТГ з метою забезпечення надання 

якісних соціальних послуг жителям громади 

 нестабільність нормативно-правової бази або зміна її в 

негативному напрямку 

 погіршення фінансових можливостей компанії ДТЕК 

 продовження військових дій на сході країни 

 поглиблення кризи в Україні 

 



Стратегічний план економічного розвитку міста Бурштина 

34 

Стратегічні та оперативні цілі стратегічного напряму Г. Розвиток соціальної сфери та 
активізація громади 

 

 

 

   

 

 

 

 

СЦ Г.1.  

 

Покращення 

інфраструктури об’єктів 

соціальної сфери 

Оперативна ціль Г.1.1.  

Встановити пом’якшувальні установки 

питної води в ЗОШ 

СЦ Г.2.  

 

Активізація громади    м. 

Бурштин 

Оперативна ціль Г.2.1. 

Провести міський конкурс міні-проектів 

«Місто своїми руками» 

Оперативна ціль Г.1.2. .  

Підвищити рівень матеріально- 

технічного забезпечення ЗОШ 

Оперативна ціль Г.1.3.  
Покращити облаштування приміщень 

загального користування та благоустрій 

територій у закладах освіти 

Оперативна ціль Г.1.4 

Створити умови для функціонування 

сучасного міського кінотеатру 

Оперативна ціль Г.2.2. 
Встановити інформаційний  екран для міста 

Оперативна ціль Г.2.3. 

Розробити та запровадити навчально-

тренінгову програму “Залучення ресурсів МТД 

через проектну діяльність « 

Оперативна ціль Г.1.5 

Створити дитячу юнацьку спортивну школу 

Оперативна ціль Г.2.4. 

Провести комплекс заходів на підтримку 

процесів створення та розвитку ОТГ 

Оперативна ціль Г.1.7 

Провести комп’ютеризацію бібліотеки міста 

Оперативна ціль Г.1.6 

Придбати музичні інструменти для дитячої 

музичної школи 
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Стратегічна ціль Г.1. Покращення інфраструктури об’єктів соціальної сфери 

 
Оперативна ціль Г.1.1. Встановити пом’якшувальні установки питної води в ЗОШ 

 

Оперативна ціль Г.1.2. Підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення ЗОШ (придбати меблі, 

комп'ютерну техніку, обладнання для харчоблоків, спортивний інвентар)  

 

Оперативна ціль Г.1.3. Покращити облаштування приміщень загального користування та благоустрій територій 

у закладах освіти (спортивні майданчики, доріжки) 

 

Оперативна ціль Г.1.4. Створення умов для функціонування сучасного міського кінотеатру  

 

Оперативна ціль Г.1.5. Створити дитячу юнацьку спортивну школу 

 

Оперативна ціль Г.1.6. Придбати музичні інструменти для дитячої музичної школи. 

 

Оперативна ціль Г.1.7  Провести комп’ютеризацію бібліотеки міста. 

 

Стратегічна ціль Г .2.  Активізація громади м. Бурштин 

 

Оперативна ціль Г.2.1. Міський конкурс міні-проектів “Місто своїми руками” 

 

Оперативна ціль Г.2.2. Інформаційний екран для міста 

 

Оперативна ціль Г.2.3. Розробити та запровадити навчально-тренінгову програму “Залучення ресурсів МТД 

(міжнародної технічної допомоги) для розвитку громади через проектну діяльність 
 

Оперативна ціль Г.2.4. Провести комплекс заходів на підтримку процесів створення та розвитку ОТГ 
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Стратегічний напрям Д. ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ 

 
Загальна характеристика напрямку 

 

Місто  Бурштин продовжує займати одне із перших місць серед найбільш забруднених міст України. 

Найбільшим забруднювачем міста є Áуðштинська ТЕС. Що знову ж таки підтверджує те що місто є моно 

залежним від великого промислового об’єкта. Крім того екологічний стан довкілля залежить від 

життєдіяльності людей – жителів м. Бурштин, тобто від тих викидів у зовнішнє середовище, які здійснюють 

люди. По своїй структурі місто складається з багатоповерхової забудови 60 % та приватного сектора 40 %.  

Близько 83% міського житла обладнано водопроводом, каналізацією. Надавачем послуг з водопостачання та 

водовідведення у житловому фонді, що належить на праві комунальної власності територіальній громаді міста – 

КП «Житловик». 

Загальна кількість водопровідних мереж – 39,2км (24% з яких знаходяться у ветхому стані),  

каналізаційних мереж – 36,9 км (12 % - ветхий стан). Централізоване водопостачання питної води  міста 

Бурштин здійснюється від водоочисних споруд водопідготовки питної води. Очищення питної води 

виконується по наступній схемі: вода із свердловин урочища «Корчево» та «Коростовичі» поступає на 

водоочисні споруди.  Вода подається споживачам цілодобово через розгалужену систему водопроводів, 

вуличних та дворових мереж, загальна довжина яких складає 39,2 км, з яких 5,4 км в аварійному стані. Частина 

обладнання насосних очисних споруд водопровідної мережі та насосних агрегатів водовідведення відпрацювали 

нормативний термін експлуатації, що призводить до підвищення витрат електроенергії та збільшення 

собівартості перекачування стоків. 

Дане підприємство надає послуги по збору сміття. В місті налагоджена система роздільного збору ТПВ. 

 
Основні проблеми напрямку:  

− висока зношеність мереж водопостачання та насосного обладнання (великі втрати, погіршення якості 

води) 

− питна вода з урочищ Корчево і Коростовичі не відповідає нормам по показникам жорсткості  

− висока зношеність та застаріле обладнання в лабораторії по визначенню якості питної води 

− відсутня система централізованого відводу каналізаційних стоків стосовного  індивідуального сектору 

забудови призводить до забруднення грунтових вод, природних джерел водопостачання і водосховища 

− стихійний полігон для ТПВ вичерпав свої можливості 

− відсутня територія для утилізації ТПВ (сміттєпереробний комплекс) 

− відсутність обладнання для очистки вихідних димових газів станції 

− низька ефективність роботи існуючих електрофільтрів 

− висока капіталоємність очисного обладнання 

− встановлення сучасного газоочисного обладнання можливе тільки на реконструйованих або нових 

енергоблоках 
 

Шляхи розв’язання проблем (стратегічні рішення) 

 
Найбільше проблема на сьогоднішній в м. Бурштин - це якість питної води, це і соціальна проблема це і 

здоров’я населення, але це проблема екології оскільки. Для забезпечення пом’якшення питної води для 

населення необхідно витрачати близько 7 млн. грн. на хімреагенти. Погіршує стан води і негативний стан 

мережі водопостачання. Завдяки стратегії соціального партнерства вирішена проблема якості питної  води  

лише в двох ДНЗ. Крім того висока зношеність мережі приводить до частих проривів, що приводить до великих 

втрат та негативного впливу на довкілля. Особливо прориви каналізаційних мереж приводить до попадання 

стоків та нечистот до грунтових підшкірних  вод, які знаходяться близько до поверхні. Відсутня каналізаційна 

система в приватному секторі забудови, що теж приводить до попадання відпрацьованої води у підшкірні води 

та безпосередньо у водосховище. Тому відповідно стратегічне завдання це покращення технічного стану 

водопровідної системи міста. 

Залишається до кінця не вирішена і проблема з ТПВ. Полігон для ТПВ на сьогоднішній день повністю вичерпав 

свої можливості. Не достатня свідома діяльність людей щодо роздільного збору сміття та виникають проблемні 

питання по забезпеченню можливостей роздільного  сортування та утилізації ТПВ.  Обсяги сміття, особливо 

неорганічного походження які попадають у довкілля, суттєво погіршують стан довкілля. А для усунення цієї 

проблеми необхідно розробити та впровадити систему поводження з ТПВ. 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1
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SWOT − аналіз напряму Д. 

Сильні сторони Слабкі сторони 

 дебет води достатній для забезпечення споживачів 

індустріальному парку 

 розроблений національний план скорочення викидів у 

відповідності до Європейських директив (узгоджений 

з ЄС) 

 регулярно сплачується екологічний податок 

 діюче Комунальне підприємство «Житловик» 

 налагоджена система роздільного збору ТПВ 

 безкоштовний вивіз сміття з приватного сектору   

 в стадії розробки оптимізована схема 

водопостачання та водовідведення 

 висока зношеність мереж водопостачання та насосного 

обладнання (великі втрати, погіршення якості води) 

 питна вода з урочищ Корчево і Коростовичі не відповідає 

нормам по показникам жорсткості  

 висока зношеність та застаріле обладнання в лабораторії 

по визначенню якості питної води 

 відсутня система централізованого відводу каналізаційних 

стоків стосовного  індивідуального сектору забудови 

призводить до забруднення грунтових вод, природних 

джерел водопостачання і водосховища 

 стихійний полігон для ТПВ вичерпав свої можливості 

 відсутня територія для утилізації ТПВ 

(сміттєпереробний комплекс) 

 відсутність обладнання для очистки вихідних димових 

газів станції 

 низька ефективність роботи існуючих електрофільтрів 

 висока капіталоємність очисного обладнання 

 встановлення сучасного газоочисного обладнання можливе 

тільки на реконструйованих або нових енергоблоках 

Можливості Загрози 

 рішення щодо використання екологічних коштів на 

цільові екологічні  

       проекти (громада, 25%, область 55%, держава 

20%)  

 залучення приватних компаній до збору, переробки 

ТПВ 

 розвиток міжмуніципальної співпраці в питанні 

утилізації ТПВ 

 розробка і впровадження диференціалах тарифів для 

громади (в залежності  від того як сортують ТПВ) 

 залучення коштів міжнародних донорів  (для всіх 

напрямків) 

 відміна норми бюджетного кодексу щодо використання 

частини екологічного податку (50%) на цільові екологічні 

проекти% 

 скасування спеціального цільового фонду ОНПС 

 невідповідність тарифів на відпущену електроенергію її 

собівартості 

 НКРЕ відмінила інвестиційну надбавку до тарифу на 

електроенергію 

 заборгованість енергоринку за відпущену  електроенергію 
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Стратегічні та оперативні цілі стратегічного напряму Д. ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ 

 

 
 

 
Стратегічна ціль Д.1 Покращення технічного стану водопровідної системи міста 

 

Оперативна ціль  Д.1.1. Провести реконструкцію мережі водопостачання та забезпечити відповідність питної 

води нормам по показникам жорсткості 

 

Оперативна ціль Д.1.2. Прокласти мережу централізованого відводу каналізаційних стоків в індивідуальному 

секторі 

 

Стратегічна ціль Д .2 Розробка та впровадження системи поводження з ТПВ  

 

Оперативна ціль  Д.1.1. Підтримка інформаційної кампанії для жителів міста щодо роздільного збору сміття та 

поводження з ТПВ 

 

Оперативна ціль  Д.1.2. Опрацювати питання пошуку території під будівництво сміттєпереробного  комплексу. 

 

 

 

 

 

 

 

СЦ Д.1.  

 

Покращення технічного 

стану водопровідної 

системи міста 

Оперативна ціль Д.1.1.  

Провести реконструкцію мережі 

водопостачання та забезпечити відповідність 

питної води нормам по показникам 
жорсткості 

 

СЦ Д.2.  

 

Розробка та 

впровадження системи 
поводження з ТПВ 

Оперативна ціль Д.2.1. 

Провести інформаційну кампанію для жителів 

міста щодо роздільного збору сміття та 

поводження з ТПВ 

 

Оперативна ціль Д.1.2. .  
Прокласти мережу централізованого відводу 
каналізаційних стоків в індивідуальному 

секторі 

Оперативна ціль Д.2.2. 
Опрацювати питання пошуку території під 
будівництво сміттєпереробного комплексу 
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9. Впровадження та моніторинг 

Для забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії, необхідно створити систему 

моніторингу її впровадження. Така система має включати Орган з моніторингу (необхідно створювати з 

врахуванням особливостей територіальної громади) Документ (Положення) про систему моніторингу 

виконання Стратегії.  

У Стратегії має бути окремий розділ з описанням системи моніторингу виконання даного документу. 

Проекти повинні передбачати систему індикаторів (показники), кількісних та якісних. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, яке передбачає контроль за діяльністю численних 

організацій, які задіяні у процесі впровадження стратегії. Цим має займатись Робоча група з управління 

впровадженням, створена з представників органів місцевого самоврядування, ТОВ ДТЕК, інших бізнесів та 

громадськості. До складу цього органу входять особи, які представляють найважливіших учасників процесу 

планування і реалізації стратегії: представники міської влади, компанії, які брали участь у розробці стратегії, 

представники інших бізнесів, бізнес-асоціацій і приватного сектору. 

Питання впровадження проектів і заходів Стратегії мають належати виключно до компетенції Робочої групи з 

управління впровадженням. 

Стратегію потрібно буде постійно оновлювати, оскільки одні проекти будуть завершені, а деякі замінено 

іншими. Необхідно проводити ретельний моніторинг виконання документу і відповідно коригувати його з 

огляду на зміну ситуації. Саме Робоча група управління впровадженням Стратегії є відповідальним органом за 

забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і оперативних цілей та за їх досягнення. 

Члени Робочої групи з управління впровадженням, а також всі мешканці міста, причетні до роботи над 

Стратегією, повинні відстежувати, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися актуальними 

і реалізовувалися. Робоча група з управління впровадженням збирається для оцінки досягнутих результатів та 

коригування запропонованих змін до Стратегії.  

Проекти рішень щодо змін до Стратегії виносяться на розгляд компанії ДТЕК та міської ради. 
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10. Склад Робочих груп з розробки Стратегії розвитку міста  

 

Робоча група напряму  

«Розвиток соціальної сфери та активізація громади» 
№ 

з/п 

ПІБ Посада/організація 

1 
Козар Марія 

Степанівна 

 

2 
Александрів Олена 

Ярославівна 

Начальник організаційного відділу Бурштинської міської 

ради 

3 
Назар Марія 

Степанівна 

Начальник відділу економіки та промисловості  

Бурштинської міської ради 

4 
Степась Юліана 

Сергіївна 

Начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради 

5 
Олексин Галина 

Миколаївна 

Головний спеціаліст у справах молоді та спорту 

Бурштинської міської ради 

6 
Тварок Наталя 

Богданівна 

Головний спеціаліст відділу освіти та науки Бурштинської 

міської ради 

7 
Петрик Оксана 

Віталіївна 

Керівник відділу соціальних проектів АМЕР м. Бурштин 

8 
Шевчук Руслана 

Іллясівна 

Директор ПК «Прометей» 

9 
Шкарпович Микола 

Васильович 

ГО «Майдан» 

10 
Грицюк Віталій 

Володимирович 

Голова Бурштинського осередку ГО «Молода Просвіта» 

11 
Горлатий Юрій 

Ярославович 

Голова Бурштинського осередку ГО «Молодіжний 

націоналістичний конгрес» 

12 
Горбата Леся 

Романівна 

Заступник начальника КСС профкому Бурштинської ТЕС 

13 
Зарівний Іван 

Ярославович 

Голова Бурштинського осередку вело клубу «БостонБайк» 

 

Склад Робочої групи напряму                                                           

«Енергоефективність» 

 
№ 

з/п 

ПІБ Посада/організація 

1 
Гулик Володимир 

Романович 

Заступник міського голови 

2 
Угрюмов Юрій 

Юрійович 

 

Начальник ВКГ КП «Житловик», депутат міської ради 

3 
Лукаш Володимир 

Ярославович 

 

Головний інженер КП «Житловик» 

4 
Карвацький Ігор 

Зеновійович 

Інженер ЦТАВ БуТЕС, голова депут. комісії з питань будівн, 

архіт та ЖКГ 

 

5 Мельничук Роман Начальник ЖЕГ КП «Житловик» 
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Володимирович 

 

6 
Навроцький Ігор 

Ігорович 

головний спеціаліст енергоменеджер виконавчого органу 

 

7 
Максимова Ірина 

Юріївна 

керівник проектів і програм АМЕР 

8 
Коробань Микола 

Петрович 

Депутат міської ради, член комісії з питань бюджету та 

економ. Розвитку 

 

9 
Бандура Ірина 

Ігорівна 

Завідувач сектору житлово-комунального господарства та 

обліку комунального майна 

 

10 
Чорний Роман 

Ігорович 

Член МНК 

 

Cклад Робочої групи по напрямку «Підвищення 

конкурентоспроможності  Бурштинської громади» 
 

№ 

п/п 

ПІБ Посада / 

Організація 

 

1.  Бабій Олександр Якович Директор АМЕР м. Бурштин 

2. Назар Марія Степанівна Начальник  відділу економіки і промисловості  в/о міської 

ради 

3. Шаган Олександра Директор ТОВ «Ест Ар Плюс»,  

Керівник проекту «Розвиток бізнес-середовища» 

 

4.  Головчак Любомир 

Васильович  

Директор ТОВ «Західрембуд» 

Член виконкому, депутат рай.ради  

5.  Коробань Микола Петрович Депутат міської ради, член комісії з питань бюджету та 

економ. розвитку  

6. Кирильчук Володимир 

Миколайович 

 

ФОП, депутат міської ради  

7. Товстий Віталій 

Никифорович 

 

Директор ТОВ «Спецоцінка ВНТ» 

8.  Головінський Ігор 

Богданович 

 

ФОП, депутат міської ради  

9. Карпінський Олег 

Володимирович 

 

ФОП, депутат міської ради  

10.  Рубашна Леся Йосифівна Головний спеціаліст з прав споживачів і торгівлі 

11. Матвієнко Галина Павлівна КП «Житловик», заступник директора 

12. Степась Юліана Сергіївна  Начальник відділу культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків  
 13. 

 

Данилків Роман 

Миколайович 
ФОП, тренер бізнес планування в соціальному 

підприємництві 
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