
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                         № 21/10-21 

м.Бурштин 

  

Звіт про виконання Програм відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської 

міської ради за 2020 рік 

  

Керуючись Положенням відділу та рішеннями Бурштинської міської ради від 

27.11.2019 року №23/84-19 «Програма духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 

рік» № 24/84-19 «Програма розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка на 2020 рік», 

№25/84-19 «Програма   розвитку туризму м. Бурштин на 2020 рік» № 26/84-19 «Програма 

фінансової підтримки культурно-просвітницького товариcтва «Дзвін» в м. Бурштин на 2020 

рік», керуючись ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,      

міська рада 

вирішила: 
 

 1. Звіт про виконання Програми духовного розвитку м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 

рік взяти до відома, згідно додатку 1. 

2. Звіт про виконання Програми розвитку галузі культури м. Бурштин та с. Вигівка за 

2020 рік взяти до відома, згідно додатку 2. 

3. Звіт про виконання Програми   розвитку туризму м. Бурштин за 2020 рік взяти до 

відома, згідно додатку 3. 

4. Звіт про виконання Програми підтримки ГО «Дзвін» за 2020 рік взяти до відома, 

згідно додатку 4. 

5. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) розмістити звіти у відповідному розділі 

на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка. 

 

 

 

   Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток 1 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 21/10-21 

 

 

Звіт про виконання Програми духовного розвитку  

м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 рік 

 

№ 

п/

п 
Найменування заходу Виконавець 

Термін 

викон. 

Фінансування (тис.грн.) 

Місцевий 

бюджет 

(тис. грн.) 

Інші 

дже-рела 

(тис.грн) 

1 

Забезпечити ремонтні 

та 

реставраційні  роботи з 

упорядкування установ 

різних релігійних 

конфесій 

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради, 

релігійні 

громади, творчі 

спілки 

2020 р. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

  

  

  

2 

Придбання 

будівельних 

матеріалів  для 

ремонту,  закупівля 

стільців, столів, 

комп’ютер-ної техніки 

інформацій-них 

стендів 

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської 

ради, релігійні 

громади, творчі 

спілки 

2020 р. 
 

 
25,00 23,712 

3 

Популяризація 

релігійного та 

паломницького 

туризму 

турів до об’єктів 

сакральної спадщини 

області. Сприяти 

проведенню прощ до 

паломни-цьких місць. 

Відділ культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинської 

міської ради, 

релігійні 

громади, творчі 

спілки 

2020 р. 

В межах 

кошторисних 

призначень 

  

 

- 

          ВСЬОГО:                                                                                  23,712 

 

Згідно рішення Бурштинської міської ради від 23 грудня 2020 року № 12/3 – 20 

здійснено безоплатну передачу на баланс релігійної громади храму «Преображення 

Господнього» ПЦУ м. Бурштин, будівельні матеріали – арматуру Д 12 мм – 208 шт. вартістю 

23 712,00(двадцять три тисячі сімсот дванадцять ) гривень. Кошти обласного бюджету . 

 

 

 

Секретар ради                                        Роман Іванюк 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 21/10-21 

 

Звіт про виконання Програми розвитку галузі культури  

м. Бурштин та с. Вигівка за 2020 рік 

 

№

 

п

/

п 

Найменув

ання 

закладів 

культури 

Найменуванн

я заходу 

Виконавець Термін 

виконн

я 

Фінансування 

(тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

Місцевий 

бюджет 

(тис.грн.) 

Інші 

джерела 

(тис.грн) 
1 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинс

ької 

міської 

ради 

Підтримка 

творчих 

аматорських 

колективів 

відділу 

культури 

(участь у 

конкурсах, 

фестивалях), 

транспортні 

перевезення 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинськ

ої міської 

ради 

2020 р.  - 

 

 

- Задоволення 

культурних та 

духовних 

потреб 

населення, 

зміцнення та 

розширення 

культурно-

мистецьких 

зв’язків  

 

2 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинс

ької 

міської 

ради 

Оплата 

запрошеним 

творчим 

колективам та 

артистам  

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинськ

ої міської 

ради 

2020р. -  Задоволення 

культурних та 

духовних 

потреб 

населення, 

зміцнення та 

розширення 

культурно-

мистецьких 

зв’язків  

3 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинс

ької 

міської 

ради 

Придбання 

квіткових 

композицій, 

рамок, 

статуеток, 

поліграфічної 

продукції 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинськ

ої міської 

ради 

2020р. 13,55   

Задоволення 

культурних та 

духовних 

потреб 

населення, 

зміцнення та 

розширення 

культурно-

мистецьких 

зв’язків 

 

 

 

  ВСЬОГО                                                                                                  13,55 

 

 

 

Секретар ради                                 Роман Іванюк 



Додаток 3 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 21/10-21 

 

 

 

Звіт про виконання  Програми розвитку туризму в м. Бурштин за 2020 рік 

 

№

 

п

/

п 

Найменув

ання 

закладів 

культури 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

виконн

я 

Фінансування 

(тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

Місцеви

й 

бюджет 

(тис.грн) 

Інші 

дже-

рела 

(тис.грн) 
1 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинс

ької 

міської 

ради 

Замовлення 

технічної 

документації 

пам`яток 

архітектурних 

споруд 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштин-

ської міської 

ради 

2020 р.  - 

 

 

- Можливості 

приймати 

участь у 

міжнародних 

грантах  

2 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинс

ької 

міської 

ради 

Придбання та 

встановлення 

огорожі для 

єврейського 

кладовища 

Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинськ

ої міської 

ради 

2020р. - - Збереження 

туристичного 

об’єкту 17 ст. 

 

 

Кошти на реалізацію даної програми не виділялися 

 

 

 

Секретар ради                                                Роман Іванюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до рішення міської ради  
  від 30.03.2021 № 21/10-21 

 

 

 Звіт про виконання Програми фінансової підтримки культурно-просвітницького 

товариcтва «Дзвін» в м. Бурштин за 2020 рік 
 

 

№

 

п

/

п 

Найменува

ння 

закладів 

культури 

Найменування 

заходу 

Виконавець Термін 

виконня 

Фінансування 

(тис.грн.) 

Очікуваний 

результат 

Місцевий 

бюджет 

(тис.грн) 

Інші 

джерела 

(тис.грн) 
1 Відділ 

культури, 

туризму і 

зовнішніх 

зв’язків 

Бурштинсь

кої міської 

ради 

Сприяння в 

організації 

проведення 

концертної 

діяльності, 

зведених 

репетицій, 

послуги 

перевезення,  

Культурно-

просвітниць

ке 

товариство 

«Дзвін» 

2020 р. - 

 

- Збереження 

та сприяння 

розвитку 

діяльності: 

участь у 

концертних 

виступах, 

церковних 

літургіях, 

фестивалях, 

конкурсах 

 

 

Кошти на реалізацію даної програми не виділялися 

 

 

 

Секретар ради                                        Роман Іванюк 

 

 


