
СТРАТЕГІЯ  2016 – 2020 
Бурштин 

ГЦ «Ділові ініціативи» 



Для того, хто не знає куди плисти  - не існує 

попутнього вітру … 



Що дає стратегічне планування  ? 

• Раціонально використовувати обмежені ресурси  

• Обминути перешкоди на шляху розвитку 

• Консолідувати думку громади  

• Забезпечити прозорість та розуміння напрямку руху та дій 

• Гармонізувати ідеї та наміри   “влади – бізнесу – громади” 

• Ототожнити цілі членів громади, бізнесу, місцевої влади і тим самим 
забезпечити ефект “синергії” 

• Декларація намірів, “бізнес план”, сигнал інвесторам 

• Стратегія –  не самоціль! Це знаряддя збільшення шансів локального 
успіху, інструмент впровадження змін, активний вплив на майбутнє 
громади 
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Логіка процесу 

Аналіз Планування 

Дослідження  

Cтратегічний 
аналіз 
середовища 

Профіль 

Соціологічні 
опитування 

Місія, Бачення 

SWOT/TOWS- аналіз 

Стратегічний вибір 

Плани дій 
(оперативні цілі, 
завдання) 

Проекти та заходи 

Впровадження 

Громадське 
обговорення 

Прийняття міською 
радою 

Структура управління 

Моніторинг та оцінка 

Перегляд та 
коригування 



Державна стратегія регіонального розвитку  

(ДСРР)  2020   та стратегія регіонального розвитку (СРР)  

Івано-Франківської області 2020 

Стратегічні цілі  ДСРР до 2020 р. 
Стратегічні  цілі  СРР  
ІФ області  до 2020 р. 

1. Підвищення рівня     
    конкурентоспроможності  
    регіонів 

1.  Стійкий розвиток економіки 
 

2. Територіальна соціально-економічна 
інтеграція і просторовий розвиток 

2. Розвиток туристично- 
    рекреаційної  сфери 
 

3. Ефективне державне управління у 
сфері регіонального розвитку 

3.  Розвиток сільських територій 
 

4.  Розвиток  людського  капіталу 
 



 
 

ДФРР для реалізації 
стратегії 

 

• Який алгоритм дозволить скористатися 

коштами ДФРР?  

• Що таке розвитковий проект?  

• Як можна використати цей шанс? 

 



Розподіл державного фонду регіонального 
розвитку у 2015 році 

Регіони 
ФРР 3 млрд 

80 20 разом 

АР Крим* 0,00 0,00 0,00 

Вінницька 90 168,27 63 591,70 153 759,97 

Волинська 58 020,58 40 919,35 98 939,92 

Дніпропетровська 183 451,64   183 451,64 

Донецька 242 037,65   242 037,65 

Житомирська 70 346,16 49 612,04 119 958,21 

Закарпатська 70 030,68 49 389,55 119 420,23 

Івано-Франківська 77 009,29 54 311,25 131 320,54 
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Занепад 

Застій 

Динамізм 

Динамічне зростання 

 
 

Чому конкурентоспроможність є 

важливою для місцевого розвитку? 



Розробка стратегії розвитку м. БУРШТИН на 2016 - 2020 

А. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МІСТА 
  

Б. ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ 

 

Г. РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  ТА 

АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДИ  

 

В. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

А.1. Залучення  

стратегічних 

інвестицій в 

індустріальний парк 

 

А.2. Створення умов 

для розвитку та 

диверсифікації МСБ 

 

Б.1. Запровадження 

ефективного 

енергоменеджменту 

 

Б.2. Зменшення втрат 

енергії в комунальній 

сфері 
 

Д. ЕКОЛОГІЯ ТА ДОВКІЛЛЯ 

 

Д.1. Покращення технічного стану 

водопровідної системи міста 

 

Д.2.  Розробка та впровадження системи 

поводження з ТПВ 

 

В.1. Створення 

інформаційної бази та 

підвищення фахового 

рівня медичного 

персоналу міської 

лікарні 

В.2. Створення 

належних умов для 

перебування 

населення в 

міській лікарні 

Г.1. Покращення 

інфраструктури 

об’єктів соціальної 

сфери 
 

Г.2. Активізація 

громади м. Бурштин 
 



Приклади бачення розвитку деяких міст 

Калуш — індустріальний лідер Прикарпаття.  

• Місто з диверсифікованою економікою, кваліфікованими 
працьовитими людьми,  сприятливе для бізнесу та інвестицій,  
перспективне  для молоді та затишне для всіх; 

• місто,  що забезпечує культурне середовище для своїх мешканців. 

Коломия – ворота Гуцульщини,  душа Галичини,   

• Місто – Писанка, з давніми європейськими традиціями. 

• Місто успішного ведення бізнесу та туризму із сприятливими 
можливостями для розвитку промислового потенціалу, 
привабливе для інвестора.  

• Історичний, культурно-освітній центр західного регіону України зі 
збереженою архітектурною спадщиною 

• Найбезпечніше місто України, комфортне для життя, творчості та 
відпочинку, з високими екологічними стандартами. 

 
 



 

 

        Бурштин - …………….. ??? 
 

А     Бурштин ??? 



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 сто   

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 

МВ  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  просвітницікв   

програму для молоді з метою адаптації її до 

ринкових умов 

 



Кожному інвестору - ділянку та опіку! 



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 адміністративних 

бдинків 

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  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 



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 В.2. 2.  
Забезпечити міську лікарню 

 сучасним діагностичним облад-

нанням  

 



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 



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 





1.Поточний  
моніторинг  

(відділ СРІП) 

 

 
2.Громадський  

контроль 
 (КУВ) 

 
 

            

4. Звіт перед  
громадою 
(голова) 

3.Коригування  
та затвердження  

планів дій 
 (КУВ) 

 
 поточний моніторинг і контроль 
 щоквартальні засідання КУВ міста спільно з КУВ району 
 комунікація з громадою 
 
 
  
 
 

Система моніторингу за виконанням 
стратегії розвитку 



Моніторинг виконання стратегії розвитку 

А. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА  Терміни Виконано в 2 кв. 2008   Виконано 3 кв. 2008 

А. 1.СТВОРЕННЯ ІНФРАСТРУКТРИ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА       

A.1.1 Створити центр підтримки бізнесу (бізнес центр, фонд 

підтримки підприємництва, тощо) та налагодити його роботу       

A.1.1.1 Вивчити досвід роботи бізнес центрів та ФПП у інших 

містах та запропонувати власну концепцію його 

функціонування І кв 2008    

A.1.1.2 Винести на громадське обговорення та розгляд 

міської та районної рад проект Положення про діяльність та 

функції ФПП або бізнес центру ІІ кв 2008    

A.1.1.3 Затвердити Положення та створити ФПП /бізнес 

центр ІІІ кв 2008      

А.1.1.4 За рахунок коштів міського бюджету створити ФПП ІV кв 2008     

A.1.2. Удосконалення роботу дозвільного офісу на основі 

принципу "єдиного звернення до єдиного вікна"       

A.1.2.1 Вивчення досвіду міст України, що впровадили або 

впроваджують роботу дозвільних офісів за принципом 

"єдиного звернення до єдиного вікна" І кв 2008  

Адміністратором єдиного 

дозвільного офісу м.Ромни 

вивчено досвід міст України : 

Бердянська, Конотопа, Сум по 

запровадженню принципа "єдине 

звернення до єдиного вікна"   

A.1.2.2 Розробити призорі та прості процедури отримання 

дозволів, обговорити матеріали з представниками бізнесу, 

затвердити їх у встановленому порядку. ІІ кв 2008  

Вивчається механізм  видачі 

дозволів, які є актуальними для 

підприємців міста ( дозвіл на 

сезонну торгівлю, дозвіл на 

торгівлю в  рекреаційній зоні 

тощо).   

A.1.2.3 Створити про Єдиному дозвільному центрі 

"бібліотеку-каталог управлінських алгоритмів та процедур" ІІІ кв 2008      

A.1.2.4 Підготувати управлінський механізм виконавчих 

органів міської ради та РДА до сертифікації відповідно до 

норм ІSO 9002 ІV кв 2008      



Дякуємо  

за увагу 


