
Проект рішення 

 

Від 30 грудня 2015р.                                                                                             №  60  

 

Про Програму соціально-економічного  та  

культурного розвитку м.Бурштина  

 та с.Вигівка на 2016 рік 

 

 

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

міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік» від 24.12.15р. розглянувши звернення 

жителів, установ та організацій м.Бурштина та с.Вигівка (додаються), врахувавши 

рекомендації депутатських комісій ради, міська рада 

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2016 рік згідно додатку 1. 

 

2. Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт по Програмі соціально-економічного 
та культурного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2016 рік покласти на  комунальне 
підприємство «Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 
  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на В.Гулика, заступника міського 

голови та голів депутатських комісій ради. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                          Р.Джура 



Додаток 1 

 до рішення  міської ради  

                                                                                                                                        №______  від ________2016р. 

 

 Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2016 рік. 
 

№ Назва розділу проекту програми  Сума, 

тис. грн 

I  Основні напрями економічної і соціальної політики м.Бурштина та с.Вигівка у 2016р. 

 
1.  Розвиток реального сектору економіки 1300,0 

1.1 Промисловий комплекс 

Бурштин – це передусім промисловий центр.  

Структура обсягу реалізованої промислової продукції : 

- постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

(БуТЕС)– 99,8% 

- водопостачання, каналізація, поводження з відходами (КП 

«Житловик» - 0,1%) 

- переробна промисловість (виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, елементи 

конструкцій збірні для будівництва з цементу, бетону або каменю 

штучного) – 0,1%. 

* 

1.2 Паливно-енергетичний комплекс 

У місті функціонує ВП ДТЕК Бурштинська ТЕС, яка є найбільшим 

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

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

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

Бурштинську ТЕС припадає понад 24% промислового виробництва області.  

Бурштинська ТЕС є основою промисловості міста та основним 

наповнювачем бюджету,  основне робоче місце для жителів міста та 

навколишніх сіл.  
- відокремлений підрозділ ПАТ ДТЕК «Західенерго» «Бурштинська 

теплова електростанція»  

 –відокремлений підрозділ «Галременерго» ПАТ « ДТЕК Західенерго» 

 – відокремлений підрозділ «Львівенергоспецремонт» ПАТ « ДТЕК 

Західенерго»  

  

* 

1.3 Енергоефективність та енергозбереження 

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

працює як для бурштинської громади і для цілої України; 

- місто енергетиків (досвідчені інженери-енергетики та 200 випускників 

енергетичного коледжу  щороку: Бурштинський енергетичний коледж 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

(БЕК ІФНТУНФ);       

 - місто є членом Асоціації  «Енергоефективні  міста  України»;   

-  місто-підписанти «Угоди  мерів»;  

-  місто-учасник проекту «Відкрите місто», що виконується АМЕР 

м.Бурштина  в партнерстві з Бурштинською міською радою та Фондом 

Східна Європа,  за фінансової підтримки Фонду Ч.С. Мотта та Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID); 

- протягом 2013-2015рр. освітні навчальні заклади м.Бурштина 

впроваджують заходи проекту «Енергоефективні школи»  за фінансової 

підтримки компанії ДТЕК; 
- місто Бурштин  у травні 2015 року в результаті конкурсного відбору стало 

учасником  проекту «Підтримка інституційної спроможності 

українських міст в розробці та реалізації політик сталого 

* 

http://bmrada.bur.if.ua/
http://www.eef.org.ua/
http://www.eef.org.ua/
http://www.mott.org/
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine
http://www.usaid.gov/uk/where-we-work/europe-and-eurasia/ukraine


енергетичного розвитку», що реалізується за підтримки USAID MERP.  

Підписано  Угоду про партнерство та співробітництво, обговорено та 

узгоджено план дій щодо надання технічної допомоги в реалізації заходів з 

енергоменеджменту та енергоефективності,  технічна допомога в розробці 

планів дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР); 

- проект ЄС «Ініціатива з енергозбереження в будівлях в країнах 

Східної Європи і Центральної Азії» (ESIB) Представництво ЄС у Києві 

(Програма  INOGATE) проект розрахований на 4 роки  2012/2015 рр.  

   
1.4 Агропромисловий комплекс. Земельні відносини. Лісове господарство. 

Категорії господарств: 

- господарства населення – 600 га (зернові культури і кормові 

коренеплоди, картопля); 

- с/г підприємства – 92 га (зернові культури і кормові коренеплоди, 

картопля); 

- фермерські господарства – 52 га (зернові культури і кормові 

коренеплоди). 

Рослинництво представлено посівами с/г культур та овочівництвом, 

тваринництво – вирощуванням поголів’я свиней, птиці та риболовлею, 

оскільки в місті є велике штучно утворене озеро для потреб ТЕС, а також 

ріка та кілька великих ставків, які займають понад 50% всіх водойм 

Галицького району. Також у місті Бурштині є декілька малих ставків 

(«садків»), які раніше використовувалися для розведення риби.  

Виробництво продуктів тваринництва: худоба та птиця на забій, 

виробництва молока та яєць всіх видів (господарства населення – 88%, 

фермерські господарства – 12%). 
  

* 

1.5 Дорожнє господарство, транспорт та зв’язок  

 

Заг. протяжність вулично-дорожньої мережі в межах  громади - 94,4 км 

Дороги обласного значення – 7,5 км  

Загальна протяжність комунальних доріг – 25,0 км   

Загальна протяжність доріг місцевого значення – 61,9 км  

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

Протяжність мережі з асфальтно-бетонним покриттям – 29,7 км  

Протяжність мережі з щебеневим покриттям – 24,0 км  

Протяжність тротуарів та пішохідн. доріжок з твердим покриттям - 14,5 км 

Через м. Бурштин проходять такі автошляхи: 

АВТОШЛЯХ Н 09 – автомобільний шлях національного значення на 

території України – Львів-Рогатин-Івано-Франківськ-Рахів-Мукачево. 

Загальна довжина автошляху – 422 км 

АВТОШЛЯХ Е 0910 – автомобільний шлях територіального значення 

Бурштин-Калуш. 

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

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

Найближчий аеропорт знаходиться в обласному центрі в м. Івано-

Франківськ, за межами міста на відстані 4 км. розміщена вантажо-

пасажирська залізнична станція «Бурштин»  Львівської залізниці.  

Постачальниками телекомунікаційних послуг у м. Бурштині є: 

- Центр електрозв’язку івано-Франківської філії ВАТ «Укртелеком» (вул. 

Січових Стрільців,17) 

-  Телерадіокомпанія «РАІ»  (вул. Січових Стрільців,19) 

Наявність широкосмугового Інтернету забезпечують: 

 - Приватне підприємство( «Талант» вул. Січових Стрільців 7) 

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

 - Телерадіокомпанія «РАІ»  (вул. Січових Стрільців,19)  

 

* 



1.6. Будівельна діяльність: розвиток будівельної галузі, містобудування та 

архітектура 

В порівнянні з попередніми періодами ( 2014р.) сума надходжень  

зменшується (69,4 %).  Це пов’язане із сучасним  станом  розвитку  

споживчого  ринку, зменшенням рівня активності забудовників та 

сповільненням темпів будівництва в місті. 

Обсяг введеного в експлуатацію житла – 3,2 тис. м² загальною площею у 

міських поселеннях, що складає 60,4% до 2014р., у  розрахунку на 10 тис. 

населення – 827,5м² загальної площі. 
 

* 

1.7. Житлово-комунальне господарство, житлова політика 

       По своїй структурі місто складається з багатоповерхової забудови 60 % 

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

житлового фонду району. Близько 83% міського житла обладнано 

водопроводом, каналізацією, центральним опаленням, гарячим 

водопостачанням.  

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

принципах самоокупності та самофінансування. Власником майна є 

Бурштинська міська рада. До складу цього підприємства входять 4 

господарства: житлово-експлуатаційне господарство, водоканалізаційне 

господарство, господарство благоустрою та озеленення, автотранспортне 

господарство. 

1300,0 

 Субсидії та поточні трансферти підприємству КП «Житловик» 

 
1300,0 

2. Забезпечення умов для соціально-економічного розвитку м.Бурштина 

та с.Вигівка 

 

* 

2.1 Податково-бюджетна політика (фінансовий відділ міської ради) 20,0 

 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування  20,0 

2.2. Інвестиційна діяльність (відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків, відділ 

економіки і промисловості, сектор ЖКГ, сектор містобудування і архітектури, 

АМЕР м.Бурштина) 

* 

2.3. Науково-технічна та інноваційна діяльність (відділ освіти та науки, відділ у 

справах молоді і спорту) 
* 

2.4. Споживчий кошик. Цінова політика (відділ економіки і промисловості) * 

2.5. Розвиток підприємництва (відділ економіки і промисловості, АМЕР м.Бурштина) * 

2.6. Розвиток туристичної галузі (відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків, 

АМЕР м.Бурштина) 
* 

2.7. Зовнішньоекономічна діяльність. (відділ економіки і промисловості) * 

2.8. Розвиток міжнародного співробітництва. (відділ культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків, АМЕР м.Бурштина) 
* 

2.9. Управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст * 

3. Розвиток гуманітарної політики та соціальної сфери 3696,8 

3.1. Охорона здоров’я   1165,0 

3.1.1 КО «Бурштинська центральна міська лікарня» 1100,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар 100,0 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали 500,0 

- продукти харчування 400,0 

- оплата послуг (крім комунальних) 100,0 

3.1.2 ФАП с.Вигівка 65,0 



 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  15,0 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали 25,0 

- оплата послуг (крім комунальних)  25,0 

3.2. Освіта (відділ освіти та науки Бурштинської міської ради) 1931,8 

3.2.1 Дошкільні заклади освіти (ДНЗ №1,2,3,6) 1190,2 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  25,0 

 - медикаменти та перев’язувальні матеріали  10,0 

 - продукти харчування 550,0 + 

552,0  б. пл. 

 - оплата послуг (крім комунальних)  53,2 

3.2.2 Загальноосвітні школи (ЗОШ №1,2,3, Бурштинська гімназія, НВК 

м.Бурштина, НВК с.Вигівка) 

696,6 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  50,0 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали  12,0 

- продукти харчування  450,0+ 

142,5  б. пл 

- оплата послуг (крім комунальних)  42,1 

3.2.3 Централізована бухгалтерія відділу освіти і науки 45,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  15,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  30,0 

3.3. Демографічний розвиток. Молодіжна та сімейна політика (відділ освіти 

та науки, відділ у справах молоді і спорту, служба у справах дітей) 

 

70,0 

3.3.1 Соціальні програми і заходи у справах молоді (КФК 091103) 70,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  65,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  5,0 

3.4. Культура (Відділ культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради) 

282,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  7,0 

3.4.1 Філармонії, музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади 

та заходи 

150,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  50,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  20,0 

 - інші виплати населенню 80,0 

3.4.2 Бібліотеки 10,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  5,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  5,0 



3.4.3 Будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу 50,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  10,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  40,0 

3.4.4 Школи естетичного виховання (Бурштинська дитяча музична школа) 40,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  10,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  30,0 

3.4.5 Інші культурно-освітні заклади та заходи 25,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  10,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  5,0 

 - придбання обладнання і предметів довгострокового користування 10,0 

3.5.  Фізична культура і спорт (відділ у справах молоді і спорту Бурштинської 

міської ради) 

 

80,0 

3.5.1 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань (КФК 130102)  80,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  80,0 

3.6. Ринок праці та зайнятість населення ( обласний центр зайнятості, 

департамент соціальної політики облдержадміністрації) 

 

* 

3.7. Оплата праці (департамент соціальної політики облдержадміністрації) * 

3.8. Соціальний захист населення (Відділ соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради) 

 

68,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  38,0 

 - оплата послуг (крім комунальних)  30,0 

3.9. Пенсійне забезпечення (Управління Пенсійного фонду України  

 в Галицькому районі  Івано–Франківської області)  

 

* 

3.10. Розбудова громадянського суспільства (громадська рада при 

Бурштинській міській раді, КП «Бурштинський вісник», організаційний 

відділ Бурштинської міської ради)  

 

100,0 

3.10.1 Періодичні видання  (газета «Бурштинський вісник») (КФК 120201) 100,0 

4.  Охорона навколишнього природного середовища та екологічна 

безпека 

 

43,0 

4.1. Зменшення забруднення навколишнього природного середовища  43,0 

 Інші природоохоронні заходи (КФК 200700) 43,0 

4.2. Запобігання та ліквідація наслідків природних та техногенних катастроф * 

4.3. Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, розвиток 

екомережі 

 

* 



5.  Територіальний розвиток 2020,0 

5.1. Соціально-економічний розвиток територій м.Бурштина та с.Вигівка  2020,0 

 

5.1.1 (КФК 100203 Благоустрій міст, сіл) 

Розподіл видатків буде розподілено за рекомендаціями депутатських 

комісій ради) 

1340,0  

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  50,0 

- оплата послуг (крім комунальних) (виконання підрядних робіт по 

благоустрою) 

1200,0 

- капітальний ремонт інших об’єктів  90,0 

5.1.2 Видатки на проведення, утримання та ремонт доріг (КФК 170703) 

 Розподіл видатків буде розподілено за рекомендаціями депутатських 

комісій ради)  

680,0 

 - предмети, матеріали, обладнання та інвентар  180,0 

 - оплата послуг (крім комунальних) (виконання підрядних робіт) 500,0 

5.2. Розвиток добровільно об’єднаних територіальних громад * 

5.3 Розвиток гірських територій * 

5.4. Розвиток місцевого самоврядування  

 Спів фінансування проекту Стратегії розвитку міста Бурштина до 2020 р 

«Запровадження електронного документообігу у сфері обслуговування 
депутатів та виконкому м/ради»  

 

 

5.5. Пріоритетні завдання виконавчого органу міської ради щодо соціально-

економічного розвитку м.Бурштина та с.Вигівка у 2015 році 

* 

  

Додатки 

 

1. Основні показники соціально-економічного розвитку м.Бурштина та 

с.Вигівка на 2016 рік 

 

* 

 

 

ОСНОВНІ   ПОКАЗНИКИ 

ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м. БУРШТИНА  на  2016 рік 

 

Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

СФЕРА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) у діючих цінах, всього 

 

тис. грн. 7002295,1 7855000,0 8932077,

6 

113,7 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) на одну особу 
грн. 454694,5 500318,5 568922,1 113,7 

 

Погоджено з департаментом промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації:_________________(П.І.Б., дата) 

 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

Валова продукція сільського господарства 

по всіх категоріях господарств  (у 

постійних цінах 2010 року), всього 

 

млн. грн. 

1,051 1,270 1,550 122 

у тому числі на одну особу 

 
грн. 

681 823 1010 122 

Обсяг валової продукції сільського 

господарства по всіх категоріях 

господарств (у відс. до попереднього 

року) 

 

% 94 113 138 * 

Обсяг валової продукції рослинництва  

 
млн. грн. 

7.5 8.0 8.4 
105 

Обсяг валової продукції рослинництва у 

відс. до попередн. року 

 

% … … … * 

Обсяг валової продукції тваринництва 

 
млн. грн. 

3.2 3.5 3.8 
109 

Обсяг валової продукції тваринництва у 

відс. до попередн. року 
% 

      …       … … 
* 

 

Погоджено з департаментом агропромислового розвитку 

облдержадміністрації:______________________ (П.І.Б., дата) 

ФІНАНСОВІ  ПОКАЗНИКИ 

Надходження податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів до зведеного 

бюджету 

тис. грн. 15535,5 36803,7 40883,8 111,1 

з них:   тис. грн. * * * * 

 доходи державного бюджету      

 доходи місцевих бюджетів (без 

т

р

а

н

с

ф

е

р

т

і

в

 

з

 

д

е

р

ж

б

ю

тис. грн. 15535,5 36803,7 40883,8 111,1 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

д

ж

е

т

у

)

  

 доходи загального фонду (без 

трансфертів) 
тис. грн. 11992,3 35653,6 39642,8 111,2 

 доходи спеціального фонду тис. грн. 3543,2 1150,1 1241,0 107,9 

         з них: обсяг бюджету 

розвитку місцевих бюджетів 
тис. грн. 1651,1 55,9 0 * 

Питома вага бюджету розвитку місцевих 

бюджетів у загальному обсязі місцевих 

бюджетів 

% 10,6 0,2 0 * 

Видатки місцевих бюджетів, всього тис. грн. 22115,5 96592,1 98353,0 101,8 

у т.ч. трансферти тис. грн. 1245,2 55391,4 57020,0 102,9 

 

Погоджено з департаментом фінансів облдержадміністрації:______________________________ (П.І.Б., 

дата) 

Обсяг податкових надходжень до 

місцевих бюджетів у розрахунку на 1 

людину 

грн. 980,0 2370,0 2620,0 110,0 

Податковий борг за податковими 

зобов’язаннями платників податків по 

податках і зборах (обов’язкових платежах)  

до зведеного бюджету (станом на кінець 

року), у т.ч.: 

млн. грн. 0,3 0,3 0,3 97 

 до державного бюджету млн.  0,3 0,2 0,3 99 

 до місцевих бюджетів млн. - 0,1 - 94 

 

Погоджено з головним управлінням ДФС в області: _____________________________________ (П.І.Б., 

дата) 

Фінансовий результат до оподаткування 

(сальдо) по всій сукупності підприємств, 

крім банків та бюджетних установ (у 

фактичних цінах, всього) 

тис. грн. 

-1050,4 -813,4 -600,0 73,8 

Фінансовий результат підприємств, які 

одержали прибуток 
тис. грн. 

2177,8 2286,6 2400,0 105 

Питома вага підприємств, які одержали 

прибуток, у загальній кількості 

підприємств  

% 

83,1 84 85 * 

Фінансовий результат підприємств, які 

одержали збиток 
тис. грн. 

3228,2 3100,0 3000,0 96,8 

Питома вага підприємств, які одержали 

збиток, у загальній кількості підприємств 
% 

16,9 16 15 * 

Погоджено з департаментом економіки облдержадміністрації:_________________________________ 

(П.І.Б., дата) 

 

ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ЖИТТЯ 

Середньомісячна заробітна плата одного грн. 4942 5275 5600 106,2 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

штатного працівника  

 

Темп росту середньомісячної заробітної 

плати у відс. до попер. року) 

 

% 

110,0 106,7 106,2 * 

Заборгованість із виплати заробітної 

плати (на кінець року), всього 

 

тис. грн. 

0 0 0 * 

Темп зростання (зниження) 

заборгованості з виплати заробітної плати 

(у відс. до початку звітного року) 

 

% 

* * * * 

Заборгованість з виплати заробітної плати 

на економічно активних підприємствах 
тис. грн. 

0 0 0 * 

Темп зростання (зниження) 

заборгованості з виплати заробітної плати 

на економічно активних підприємствах  (у 

відс. до початку звітного року) 

% 

* * *  

* 

 

Погоджено з департаментом соціальної політики 

облдержадміністрації:_________________________________ (П.І.Б., дата) 

Заст. нач. управління праці департаменту соціальної політики ОДА                                                            

О.Гринів  20.11.15 

 

ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

Обсяги обороту  роздрібної торгівлі (з 

урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб – 

підприємців) 

млн. грн. 

277,3 367,7 428,8 116,6 

Обсяг обороту роздрібної торгівлі на одну 

особу  

 

грн. 

17662 23420 27312 116,6 

Темп зростання (зниження) обороту  

роздрібної торгівлі  

(з урахуванням товарообороту як 

юридичних, так і фізичних осіб) 

 

% 

102 88 100 * 

Обсяги реалізованих послуг (з 

урахуванням обсягів послуг, реалізованих 

за ринковими цінами підприємствами, 

установами, що фінансуються з бюджету) 

млн. грн. 

13,5 12,9 15,1 117,1 

 

Погоджено з департаментом економіки облдержадміністрації:_____________________ Г.М.Жовтуля  

19.11.2015. 

 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ 

 

Середня чисельність наявного населення  

 

тис. осіб 15,7 15,7 15,7 100 

Навантаження незайнятого населення на осіб 2 2 2 100 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

одне  вільне робоче місце (вакансію) 

Кількість створених нових робочих місць 

в усіх сферах економічної діяльності  
місць 

12 28 30 107 

 

 

Погоджено з обласним центром 

зайнятості:_______________________________________________________ (П.І.Б., дата) 

 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кількість інноваційно активних 

промислових підприємств 

 

одиниць - - - - 

Частка інноваційно активних підприємств 

у загальній кількості промислових 

підприємств регіону 

 

% 

- - - * 

Обсяг реалізованої інноваційної 

продукції, всього 

 

тис. грн. - - - - 

У відс. до загального обсягу реалізованої 

промислової продукції 

 

% - - - * 

Впроваджено нових технологічних 

процесів, всього 

 

одиниць - - - - 

з них маловідходних, 

ресурсозберігаючих 

 

одиниць - - - - 

Освоєно нових видів продукції, всього 

 

одиниць - - - - 

з них нових видів техніки одиниць - - - - 

Погоджено з департаментом економіки облдержадміністрації:_________________________ 

Т.В.Тиховська  19.11.2015. 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок 

усіх джерел фінансування 

 

тис. грн. 17424 12500 13600 108 

Обсяг капітальних інвестицій на одну 

особу 

 

грн. 1116,9 796,2 866,2 108 

Погоджено з департаментом економіки 

облдержадміністрації:__________________________Н.Шеремета  19.11.2015 

Обсяг прямих іноземних інвестицій з 

наростаючим підсумком 

тис. дол. 

США 

…1 …1 …1 * 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 

кінець звітного періоду до початку року 

% …1 …1 …1 * 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій на 

одну особу 

дол. 

США 

…1 …1 …1  * 

Погоджено з департаментом міжнародного співробітництва, євроінтеграції 

та розвитку туристичної інфраструктури  

облдержадміністрації:________________________________________ (П.І.Б., дата) 

Обсяг експорту товарів, всього 
тис. дол. 

США 

- - - * 

Обсяг експорту товарів (у відс. до 

попереднього року) 

% - - - * 

Обсяг імпорту товарів, всього 
тис. дол. 

США 

- - - * 

Обсяг імпорту товарів (у відс. до 

попереднього року) 

% - - - * 

Погоджено з департаментом міжнародного співробітництва, євроінтеграції 

та розвитку туристичної інфраструктури  

облдержадміністрації:________________________________________ (П.І.Б., дата)  

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Обсяг боргу населення за житлово-

комунальні послуги на кінець року 

тис. грн. 5374,8 4950,0 4850,0 97 

Темп зростання (зменшення 

заборгованості населення з оплати 

житлово-комунальних послуг у відс. до 

попер. року 

% 

105 96 94 * 

Рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг 
% 

91 88 86 * 

 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури 

облдержадміністрації:_________________________________________________ (П.І.Б., дата) 

 

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг виконаних будівельних робіт, 

всього 
тис. грн. 

9818,0 6800,0 7000,0 103 

Обсяг виконаних будівельних робіт (у 

відс. до попереднього року) 
% 

87,9 69,4 103 * 

Введення в експлуатацію об`єктів 

соціальної сфери за рахунок усіх джерел 

фінансування: 

тис. кв. м  

3,2 4,0 4,2 105 

 загальна площа житла тис. кв. м 3,2 4,0 4,2 105 

 загальноосвітні навчальні заклади 
К-сть/ 

уч. місць 

- - - - 

 дитячі дошкільні  заклади 
К-сть/ 

місць 

- - - - 

 лікарні 
К-сть/ 

ліжок 

- - - - 

 амбулаторно-поліклінічні заклади 

К-сть/ 

відвід. за 

зміну 

- - - - 



Показники 
Одиниця 

виміру 

2014 р. 

звіт 

2015 р. 

очік. вик. 

2016 р. 

прогноз 

2016 рік 

(прогноз) 

у %  до 

очік. вик. 

2015 р. 

 клуби та будинки культури 
К-сть/ 

місць 

- - - - 

 газові  мережі пог.м 
- - - - 

 

Погоджено з департаментом будівництва, житлово-комунального господарства,  

містобудування та архітектури облдержадміністрації:   ___________  Л.Зикова       _____________  

С.Водвуд   19.11.15. 

 

Погоджено з департаментом  економіки облдержадміністрації:    ____________     Н.Шеремета   

19.11.15. 

 

РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Кількість малих підприємств у розрахунку 

на 10 тис. осіб наявного населення 
одиниць 

57 57 57 100 

Кількість суб`єктів підприємницької 

діяльності – фізичних осіб на 10 тис. осіб 

наявного населення 

одиниць 

279 279 282 101 

Питома вага малих підприємств в обсягах 

реалізації продукції 
% 

55,6 55,6 56,1 101 

Частка малих підприємств, які одержали 

збиток 
% 

15,9 15 14 * 

Фінансовий результат малих підприємств 

до оподаткування, всього 
тис. грн. 1744,6 1900,0 2000,0 101 

Надходження до бюджетів всіх рівнів від 

діяльності малого підприємництва 
тис. грн. 3800 4000 4200 111 

Обсяг фінансування розвитку малого 

підприємництва за рахунок районних та 

міських (міст обласного значення) 

бюджетів 

тис. грн. 

- - - * 

Кількість зайнятих працівників на малих 

підприємствах  
осіб 

378 380 380 100 

Кількість зайнятих працівників у фізичних 

осіб-підприємців 
осіб 

788 790 796 101 

Витрати на оплату праці на одного 

працюючого 
тис. грн. 

17,7 19,5 21,5 111 

Погоджено з департаментом  економіки 

облдержадміністрації:______________________________________ (П.І.Б., дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звернення до формування проекту Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку м.Бурштина та с.Вигівка на 2016р. 
 

№ 

п/п 

Дата Заявник Зміст 

1. 29.05.15. 

Ко – 419 

Вітер Ж.В. 

вул. Стуса 8/95 

Впорядкування при будинкової території та 

ремонту фасаду будинку Стуса,8 

2. 11.08.15. 

№ 2357/02.2-

37 

Відділ соціального захисту 

населення.  

C.Коцур 

Придбання програмного забезпечення. 

3. 21.09.15. 

№ 2775/02.2-

37 

Філія ПАТ 

«Прикарпаттяобленерго» 

Галицький РЕМ 

Т.Гнатюк 

Повірка приладів обліку, трансформаторів 

струму, проведення їх заміни і опломбування в 

розрізі бюджетних установ та комунальних 

підприємствах  

4. 01.10.15 

С-824  

Скорохода Р.М. 

вул.Стуса,8/90 

Звернення щодо ремонту покрівлі, вентиляції 

будинку Стуса,8. 

5. 01.10.15. 

Ко - 833 

Лень В. 

вул.Коновальця,7 

Ремонт дашка над під’їздом та підвальним 

приміщенням будинку по вул. Коновальця,7  

6. 05.10.15 

Ко - 853 

Середюк Г.К. 

вул.Енергетиків 11/13 

Ремонт покрівлі будинку по вул. Енергетиків 

11. 

7. 06.10.15 

Ко- 856 

Мартинюк Н.С. 

вул. Стуса 1/7 

Заміна підлоги у спальній та груповій кімнатах 

середньої групи ДНЗ №2. 

8. 13.10.15 

Ко - 894  

Уніцька  

Вул.Коновальця 11/1 

Ремонт покрівлі будинку по вул. Коновальця 

11  

9.  16.10.15 

Б-914 

Братусь Л.В. 

Вул.Стуса 16/3 

Ремонт дашка будинку по вул.В.Стуса,16 

10. 20.10.15 

А-944 

Афанасьєв В.Д. 

Вул.Стефаника 15/47 

Ремонт покрівлі будинку по вул. Стефаника 

15. 

 11.  18.11.15 

№3363/02.2-

37 

КО «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

С.Сопільняк 

Компенсація витрат на медичне 

обслуговування жителів прилеглого регіону 

міста. 

Харчування хворих в лікарні. 

Ремонтні роботи приміщень та придбання 

твердого і сантехнічного інвентаря та інші. 

 

 12. 19.11.15 

№3378/02.2-

37 

Відділ освіти і науки 

Бурштинської міської ради 

М.Тутка 

Ремонт огорожі ДНЗ №3, №6, ЗОШ №3.   

Заміна обладнання 

шкільних їдалень. 

Заміна газового котла 

НВК с.Вигівка. 

Підведення тепломережі до будівлі корпусу 

спортивного залу ЗОШ №3 та відокремленої 

тепломережі до корпусу Бурштинської 

гімназії. 

Придбання обладнання для бюджетних 

закладів. 

 13. 19.11.15. 

№3389/02.2-

37 

Завідувач сектору 

містобудування і 

архітектури. Т.Білоока 

Розробка проекту плану детальної забудови 

(ПДТ)мікрорайону для інд. житлового 

будівництва в районі «Пасовище» 45,0 тис.грн. 

Розробка ПДТ для будівн. локальної очисної 

споруди для житлового мікрорайону по 

вул.Івасюка – 5,0 тис.грн. 

Благоустрій нового кладовища (під’їздні 

шляхи, розбивка на ділянки-сектори, 

влаштування шахтного колодязя). 

Придбання сейфу для зберігання документів 



ДСК, комп’ютер. 

 

 14. 19.11.15 

№3376/02.2-

37 

Івано-Франківське 

регіональне відділення 

Асоціації міст України. 

О.Войтичук 

Членські внески у сумі 3068,0 грн. 

 15. 19.11.15 Начальник земельно-

екологічного відділу 

м/ради. В.Копаниця 

Виготовлення проектів землеустрою на 

земельні ділянки комунальної власності – 

100,0 тис.грн. 

Покриття витрат на виготовлення 

землевпорядної документації для 50-ти 

учасників АТО – 100,0 тис.грн. 

Експертна оцінка земельних ділянок для 

продажі на земельних торгах (аукціонах) – 

100,0 тис.грн. 

 

16. 25.11.15. 

№3443/02.2-

35 

Депутат м/ради 

Процик А.С. 

Влаштування під’їзної дороги до ДНЗ №2. 

Влаштування пішохідної доріжки по 

вул.Енергетиків від будинку №5 до діючої 

доріжки від С.Стрільців4а. 

Влаштування відмостки будинку по вул. 

Будівельників №9. 

Влаштування автостоянки між будинками №11 

і №13 по вул.Енергетиків. 

 

 17. 26.11.15 

Ко-1085 

Мешканці будинку по 

вул.Калуська,10 

Ремонт та розширення дороги по 

вул.Калуська,10 на 1м40см, встановлення 

автостоянки. 

 

 18. 27.11.15 

О-1097 

Житель вул.Шухевича2/72, 

Орнат О.В. 

Встановлення світлофора в районі переходу 

ПК «Прометей» 

 19. 30.11.15 

Ко-1109 

Жителі вул.С.Стрільців 

2,6,8,10,12,14 

Проблема проїзду автотранспорту між 

будинками №2 і №6 по вул.С.Стрільців, 

мешканці буд.№2 паркують свої автомобілі на 

проїжджій частині з причини відсутності 

автостоянки. 

 

 20. 01.12.15 

Р-1115 

Житель 

вул.Шухевича2а/26, 

Романів В.Й. 

Відмостка буд. Шухевича2а, заробити 

міжпанельні шви, поставити дашок над 

під’їздом  

 

 21. 01.12.15 

К-1116 

Житель вул.Шухевича2а  

Кобель А.П. 

Відновити електричну лінію у сквері по 

вул.Шухевича від ГРП до гуртожитків 2а, 

відремонтувати доріжку. 

 

 22. 03.12.15 

№3519/02.2-

37 

КП «Житловик» 

В.Марчук 

Проведення експертного обстеження, 

капітально-відновлюваних робіт та 

позачергового огляду ліфтів по 

вул.Стефаника,15 і №17, вул.С.Стрільців,20 – 

45,0 тис.грн. 

 23. 07.12.15 

Ко-1126 

Жителі ст. частини міста 

Бурштина 

Кобель О.Ю. 

Провести ремонт лазні по вул.І.Франка, 

ремонт проводився у 2006р. 

 24. 08.12.15 

№3546/02.2-

37 

Депутатське звернення 

В.Василика 

Пішохідна доріжка по вул.Стефаника,15. 

Вуличне освітлення по вул.Стефаника між 

будинками №15 і №17. 

Встановити пандус до буд.Стефаника №15. 



Капітальний ремонт дороги по вул.Стефаника. 

Облаштування автостоянки по вул.Стефаника 

№17. 

 

 25. 09.12.15 

Г-1141 

Житель 

вул.Енергетиків5/12 

Горбатий В.Т. 

 

Матеріали по ремонту покрівлі будинку по 

вул. Енергетиків5, кв.5,11,12. 

 26. 11.12.15 

№ Ко-1146 

Жителі буд.С.Стрільців,16 Ремонт покрівлі, благоустрій при будинкової 

території (озеленення, встановлення лавок, 

зрізання дерев). 

 

 27. 11.12.15. 

№3593/02.2-

35 

Депутатське звернення 

Драбчука О. 

Облаштування пішохідної доріжки вздовж 

вул.Шухевича. 

 28. 21.12.15. 

№3657/02.2-

35 

Депутатське звернення 

Харів І.Р. 

Освітлення пішохідних переходів автодороги 

Мукачево-Львів в межах м.Бурштина. 

 

 29. 22.12.15 

Ко-1180 

Жителі с.Вигівка Ремонт та підсипка доріг с.Вигівка (50,0 

тис.грн.) 

 30. 22.12.15 

Ко-1181 

Жителі с.Вигівка  Встановлення 5-ти світильників вздовж 

проїзних частин доріг с.Вигівка (небезпека та 

трудність пересування у темну пору доби). 

 

 31. 24.02.15 

№095/02.2-

38 

Державна пожежно-

рятувальна частина 

м.Бурштин (В.Мазур) 

Заходи по протипожежному водопостачанню 

м.Бурштина: ремонт та заміна пожежних 

гідрантів по вул.Калуська ПГ-25, вул.І.Франка 

ПГ-41, вул.В.Стуса ПГ-46, пл.С.Стрільців ПГ-

16. 

 

 32. 15.12.15 

№3615/02.2-

37 

КП «Житловик» 

(В.Марчук) 

Заходи для забезпечення формувань 

цивільного захисту: 37,974 тис. 

- захисні костюми 25 шт. (1 од.- 370,0 грн.) 

- противогази 25 шт. (1 од. – 860,0 грн.) 

- дозиметри – 3 шт. (1 од. – 2408,0 грн.) 

 33. 17.12.15 

№ 3640/02.2-

37 

Директор ЗОШ №3 

(Н.Слободян) 

1. новий принтер (старий ремонту не підлягає) 

2. ремонт електричної плити в їдальні 

 

 34. 21.12.15. 

№3662/02.2-

37 

Директор ЗОШ №2 

(Н.Бойчук) 

Заміна вікон у спортивній залі – 80,0 тис.грн. 

 35. 21.12.15. 

№3664/02.2.

37 

Директор НВК с.Вигівка 

(О.І.Вирста) 

1. заміна газового котла в школі 

2. робота по водопостачанню (індивідуальний 

колодязь) 

3. заміна вхідних дверей в дошкільному 

закладі 

4. заміна вікон 

5. встановлення опалення в дошкільному 

закладі 

6. огорожа території дитячого садка і школи 

 36.  КП «Житловик» Водоканалізаційне господарство: 

1. заміна тепломереж по вул.Шухевича (300,0 

тис.грн.), Стуса,6 (80,0 тис.грн.), 

Будівельників,5 (28,0 тис.грн.), Будівельників, 

7 (55,0 тис.грн.), Будівельників парна (190,0 

тис.грн.) , вул.С.Бандери,34 (220,0 тис.грн.) 

2. заміна водопровідних мереж по 



вул.С.Стрільців,2-5 (41,0 тис.грн.), 

Будівельників непарна (110,0 тис.грн.), 

Енергетиків (223,1 тис.грн.), свердловини №2-

3 с.Коростовичі (93,0 тис.грн.), свердловини 3-

4  с.Коростовичі (1100,0 тис.грн.) 

3. виготовлення і заміна шиберів на виході з 

первинних відстійників КОС (10,0 тис.грн.), 

придбання баків для гіпрохлориду (4,0 

тис.грн.) 

4. Придбання обладнання для лабораторії 

ВОС: 

- калориметр фотоелектричний КФК-2 – 31,42 

тис.грн. 

- стерилізатор повітряний ГПЗ-20 – 32,0 

тис.грн. 

- дозатор піпеточний перемінного об’єму – 8,0 

тис.грн. 

- РН-метр РН 150мн – 4,0 тис.грн. 

- диспетчеризація артсвердловин (урочище 

«Корчева», «Коростовичі» - 1000,0 тис.грн. 

- придбання погрузних глибинних насосів – 

240,0 тис.грн. 

 

Житлово-експлуатаційне господарство: 

1. Капітальний ремонт м’якої покрівлі в 

будинках : 1236,0 тис.грн. 

по вул. Коновальця,11, С.Стрільців,6, 

Шухевича,6, Енергетиків,5, С.Бандери,77А, 

Енергетиків,3  

2. Капітальний ремонт шиферної покрівлі – 

63,0 тис.грн. 

по вул.Шухевича,6, Стуса,5,15,18, 

Коновальця,9, Будівельників,6,11,10 

3. Капітальний ремонт дашків над входами в 

підїзди: 82,0 тис.грн. 

по вул. Шухевича, Стрільців, Калуська, 

Енергетиків, Будівельників,3,4,6,7,8,9,10,11,12 

4. Антикорозійний захист газопроводів в 

житлових будинках: 38,0 тис.грн. по вул. 

Коновальця,5,6,7,9,11, В.Стуса,12-24 

5. Заміна підвальних розгалужень системи 

опалення в буд. по вул. Стуса,15,13 – 71,0 

тис.грн. 

6. Заміна підвальних розгалужень 

трубопроводів хол. водопостачання в будинках 

по вул. В.Стуса,3, С.Стрільців,5, 

Шухевича,6,8,10,14,16 – 175,0 тис.грн. 

7. Винесення оголовки вентканалів за межі 

двоскатних дахів в будинках по 

вул.В.Стуса,5,7,9 – 45,0 тис.грн. 

8. Заміна покриття входів (металопрофіль) в 

підвальні приміщення будинків по 

вул.Будівельників,3-12 – 68,0 тис.грн. 

9. Заміна горищного розгалуження 

трубопроводів хол. водопостачання в буд по 

вул. Будівельників,3-12 – 200,0 тис.грн. 

10. Заміна горищного розгалуження системи 



опалення в буд. по вул.Будівельників,2А – 46,0 

тис.грн. 

11. Заміна зворотніх трубопроводів системи 

опалення в буд. по 

вул.Будівельників,5,6,7,11,12 – 85,0 тис.грн. 

12. Озеленення територій біля будинків: 520,0 

тис.грн. 

вул.В.Стуса,6,8,10,16,19,21,22,24 

вул.С.Стрільців,17-21,8,12,16,20 

13. Ремонт пішохідних доріжок по торцях 

будинків В.Стуса,14,16,18,20 – 100,0 тис.грн. 

14. Ремонт прибудинкових доріг: 115,0 

тис.грн.  

по вул.В.Стуса,13,17,15-19, Коновальця,7, 

С.Стрільців,8,12,17-21 

 

Господарство благоустрою КП 

«Житловик»: 

1. улаштування пішохідної доріжки по 

вул.Бандери,34 – 54,0 тис.грн. 

2. улаштування стоянки по вул.Стефаника – 

92,0 тис.грн. 

3. встановлення Новорічних ялинок – 35,0 

тис.грн. 

4. ямковий доріг по місту – 136,0 тис.грн. 

5. ремонтні роботи по відновленню фонтану – 

59,0 тис.грн. 

6. розчищення доріг від снігу – 180,0 тис.грн. 

7. розчищення пішохідних доріжок, площ, 

скверів – 98,0 тис.грн. 

8. посипання доріг та тротуарів механізмами – 

112,0 тис.грн. 

9. посипання пішохідних доріжок та скверів 

вручну піском – 92,0 тис.грн. 

10. встановлення державної символіки на 

державні свята по місту – 52,0 тис.грн. 

11. підготовка міста до державних свят – 98,0 

тис.грн. 

12. послуги автогрейдера – 95,0 тис.грн. 

13. улаштування стоянки по вул.Стефаника – 

51,0 тис.грн. 

14. ремонт дороги по вул.Міцкевича,6 – 22,0 

тис.грн. 
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