
ПРОЕКТ 

рішення Бурштинської міської ради 

Івано-Франківської області 

 

Від_______                                               м. Бурштин                                         № 1467 

 

Про виконання  Програми 

залучення інвестицій  

в економіку м. Бурштина на 2018-2020 роки за 2018 рік.      
 

     Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання рішення міської ради від 20 грудня 2017 року № 10/42-17 «Про затвердження 

Програми залучення інвестицій в економіку м.Бурштин на 2018-2020рр», Бурштинська 

міська рада  

вирішила: 

1. Інформацію головного спеціаліста з міжнародної співпраці та інвестиційної 

діяльності про виконання Програми залучення інвестицій в економіку м. Бурштина 

на 2018-2020 роки» за 2018 рік взяти до уваги (інформація додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Володимира Гулика. 

 

 

Міський голова                                                                                          Роксолана Джура 

 

Автор проекту:                                                                                                       Штогрин Я.С. 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                                                                        Гулик В.Р   

 

Юридичний відділ                                                                                         Михайлишин М.Я. 

 

Головний бухгалтер                                                                                               Федунків І.М. 

 

Начальник фінансового відділу                                                                          Петровська О.І. 



Інформація про виконання  «Програми залучення інвестицій в економіку  

м. Бурштина на 2018-2020 роки» за 2018 рік 

 

       На виконання Програми «Залучення інвестицій в економіку м.Бурштина на 2018-2020 

роки» на 2018 рік, було виділено кошти в розмірі 150 000,0 грн..  Рішенням сесії від 

26.10.18р  № 09/61 – 18  Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік було 

вирішено: 

       12. Зменшити призначення по «Програмі залучення інвестицій в економіку 

м.Бурштина на 2018-2020 роки»» в сумі 150000,0 грн. та спрямувати на програму 

функціонування Центру надання адміністративних послуг міста Бурштина на 2018 рік для 

проведення будівельно-ремонтних робіт (реконструкції) приміщення аптеки по 

вул.Січових Стрільців, буд.15 у м.Бурштин під Центр надання адміністративних послуг 

відповідно до проектно-кошторисної документації на «Реконструкцію нежитлового 

приміщення аптеки під Центру надання адміністративних послуг по вул. Січових 

стрільців, буд.15». 

      Таким чином фінансове забезпечення було використано на співфінансування проекту, 

що передбачено п. 20 Програми «Залучення інвестицій в економіку м.Бурштин на 2018-

2020 роки». 

       На виконання Програми на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради створено 

розділ «Інвестиційна політика» в якому розміщена інформація для потенційних інвесторів  

(інвестиційні проекти, інвестиційний паспорт міста, програма залучення інвестицій в 

економіку м.Бурштин на 2018-2020 роки, участь в проектах та міста партнери). Також 

створений розділ «Гранти» в якому постійно висвітлюється інформація про діючі грантові 

пропозиції для громадських організацій та активних мешканців міста. 

     Головним спеціалістом з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності 

проводилась  організація зустрічей робочих груп по написанню Стратегії сталого розвитку 

до 2030 року, збір та узагальнення інформації по напрямках, участь у  підготовці  

громадських слухань.  

      Протягом року надавалась інформації на запит потенційних інвесторів про наявність 

вільних земельних ділянок. 

      На виконання п.5 Програми прийнято участь 14 навчальних заходах з метою 

підвищення рівня  кваліфікації головного спеціаліста міжнародної співпраці та 

інвестиційної діяльності. 

      На виконання п.19 головним спеціалістом підготовлено та подано 12 грантових заявок. 

      На виконання п.20 виготовлена проектно–кошторисна документація для інвестиційних 

проектів: 

   «Реконструкція нежитлового приміщення аптеки під Центр надання адміністративних 

послуг по вул.С.Стрільців, буд. 15 у м. Бурштин Івано-Франківської області» 

   «Термосанація будівлі головного  корпусу комунальної організації «Бурштинська 

центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-Франківська обл., 

м.Бурштин, вул. Р.Шухевича 15. 

      У 2018 році заявка Бурштинської міської ради була відібрана на  участь у другому 

раунді Фази впровадження Програми  «U-LEAD» з Європою по створенні та модернізації 

центрів надання адміністративних послуг. Дана програма спільно фінансується 

Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, 



Польщею та Швецією. В рамках даної співпраці було розроблено технічне завдання та 

дизайн проект. 

     Технічне завдання, підготовлене Програмою, є передумовою для створення та 

модернізації високоякісного ЦНАП. Воно базується на особливостях і потребах нашої 

громади, з урахуванням вимог Програми.  Технічне завдання описує як створити ЦНАП 

«крок за кроком» і включає: перелік вимог щодо інституційного створення, включно з 

кількістю персоналу та послугами, які має надавати ЦНАП; вибір моделі ЦНАП; перелік 

необхідного ІТ-обладнання, меблів, програмного забезпечення; рекомендовані плани та 

дизайн приміщень для ЦНАП. Також технічне завдання включає фінансові та 

організаційні зобов’язання між громадою та Програмою. 

      З метою залучення коштів на розвиток інфраструктурних проектів за рахунок коштів 

Державного фонду регіонального розвитку що передбачено п.15 програми  у 2018 році 

підготовлено на подано проект «Термосанація будівлі головного  корпусу комунальної 

організації «Бурштинська центральна міська лікарня» (реконструкція) за адресою Івано-

Франківська обл., м.Бурштин, вул. Р.Шухевича 15», а також передбачено 

співфінансування даного проекту  Бурштинською міською радою у 2019 році у разі його 

успішного відбору. 

     Згідно п.23 постійно оновлюється інформації про гранти на офіційному сайті міської 

ради. 

      На виконання п.24 надавались консультації комунальним підприємствам та іншим 

зацікавленим особам у написанні та поданні грантових заявок. 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст з міжнародної співпраці                                          Штогрин Я.С. 

та інвестиційної діяльності  

 

 


