
Проєкт рішення 

 

Від 15.03.2021                        № 2650 

м. Бурштин 

 

Про виконання міської програми 

«Відкрите місто – влада для людей» 

за 2019-2020 роки 

 

Заслухавши інформацію про виконання міської програми «Відкрите місто – влада для 

людей» за 2019-2020 роки, керуючись ст. ст. 25, 26 Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням Бурштинської міської ради від 28.11.2018 № 

13/62 – 18 «Про затвердження Міської програми «Відкрите місто-влада для людей» на 2019-

2020 роки, та врахувавши рекомендації комісій  з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально – економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, з питань 

гуманітарної сфери, комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, 

етики та регламенту міська рада 

     вирішила: 

1. Інформацію організаційного відділу Бурштинської міської ради про виконання 

міської програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-2020 роки взяти до відома, 

згідно з додатоком. 

2. Рішення міської ради від 28.11.2018 № 13/62 – 18 «Про затвердження Міської 

програми «Відкрите місто-влада для людей» на 2019-2020 роки зняти з контролю як таке, 

що виконано. 

3. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) розмістити інформацію про 

виконання програми «Відкрите місто – влада для людей» за 2019-2020 роки у відповідному 

розділі на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

виконавчого комітету Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                   Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 

до рішення міської ради  
від _________ № ______ 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання програми «Відкрите місто-влада для людей» на 2019-2020 роки,  

затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 28.11.2018 № 13/62-18 

 

Програма «Відкрите місто-влада для людей» на 2019-2020 роки затверджена 

рішенням Бурштинської міської ради від 28.11.2018 № 13/62-18 (далі – Програма). 

Програму розроблено з метою підвищення відкритості та прозорості роботи 

Бурштинської міської ради, захисту інформаційних систем міської ради, налагодження 

співпраці з громадянським суспільством, інформування Бурштинської територіальної 

громади про діяльність Бурштинської міської ради та її виконавчого комітету 

На виконання заходів Програми спрямовано коштів міського бюджету: 

- у 2019 році - на загальну суму 101 912,00 тис. грн. 

- у 2020 році - на загальну суму 38, 365 тис. грн. 

 

Відповідальний виконавець Програми – організаційний відділ виконавчого органу 

Бурштинської міської ради. 

Виконання Програми здійснювалось за такими напрямами: 

1. Взаємодія із засобами масової інформації  

 Публікація офіційних повідомлень міської ради у друкованих ЗМІ 

 Підготовка та показ інформаційних відеоматеріалів на телебаченні 

 Технічне забезпечення проведення онлайн нарад, онлайн трансляція заходів міської 

ради 

 

2. Технічна підтримка належного функціонування офіційного веб-сайту Бурштинської 

міської ради: 

 Антивірусне програмне забезпечення 

 Ліцензія для операційної системи Windows 

 Забезпечення провайдером телекомунікаційних послуг 

 Оновлення та розвиток веб-сайту Бурштинської міської ради 

 Програмне забезпечення для впровадження послуг е-урядування (е-система 

документообігу, інші інформаційні е-ресурси) 

 

Актуальність реалізації Програми зумовлена тим, що в рамках процесів 

децентралізації, коли формується нова територіальна громада з новими населеними 

пунктами підвищується необхідність впровадження принципів відкритості та прозорості в 

діяльність Бурштинської міської ради, дотримання яких забезпечує активну участь 

громадськості в процесах ухвалення рішень, сприяє досягненню соціальної стабільності, 

підвищує ефективність управління й рівень довіри громадян до влади, позитивний імідж 

Бурштинської міської ради.  

У листопаді 2020 року створено нову Бурштинську територіальну громаду, в межах 

якої до м. Бурштин приєдналося 10 сільських рад (18 навколишніх сіл). Тому питання 



прозорості та відкритості публічного управління набуває вирішального значення для 

процесів забезпечення довіри мешканців новоствореної територіальної громади до 

Бурштинської міської ради, створення позитивного іміджу нової громади, забезпечення її 

спроможності. 

В рамках даної програми протягом 2019-2020 року здійснено такі заходи: 

1. Організаційним відділом у співпраці з усіма структурними підрозділами 

міської ради рубрики офіційного сайту www.burshtyn-rada.if.gov.ua приведено у 

відповідність до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Офіційний 

сайт є основним засобом забезпечення відкритості Бурштинської міської ради. Він є 

консолідованим ресурсом, де відповідно до норм чинного законодавства забезпечується 

оприлюднення публічної інформації, шляхом її систематизації за певними критеріями та 

розміщення у відповідних розділах/підрозділах сайту. Веб-сайт є офіційним джерелом 

інформації, що забезпечує висвітлення діяльності Бурштинської міської ради, постійних 

комісій, фракцій, депутатів міської ради, виконавчого комітету міської ради та структурних 

підрозділів, надання інформаційних послуг громадськості та офіційної інформації про 

діяльність підприємств, установ, організацій з питань, пов’язаних з діяльністю 

Бурштинської міської ради. Мешканці Бурштинської територіальної громади можуть у 

спеціальних розділах на сайті можна ознайомитись з річними планами закупівель, 

фінансовими документами, міськими цільовими програмами, переліком робочих комісій, 

тарифами. Крім того, потенційні інвестори можуть знайти інвестиційний паспорт громади 

українською та англійською мовами, а також інформацію про інвестиційні об’єкти в місті. 

У вільному доступі є всі проєкти рішень, рішення сесій та виконкомів, розпоряджень 

міського голови, починаючи з 2015 року . 

Середня кількість відвідувань становить і середньому 350 осіб за добу. 

Найпопулярнішими є розділи, що містять офіційні відомості, нормативно – правову 

документацію. Протягом 2020 року на веб-сайті розміщено більше 64298 повідомлення про 

діяльність керівництва, структурних підрозділів міської ради, територіальних 

представництв, співпрацю з інститутами громадянського суспільства, корисна інформація 

для відома громадян, роз’яснення з актуальних питань, звітні та статистичні матеріали 

тощо.  

Кількість відвідувань веб-сайту за 2019 та 2020 рік (порівняння): 

 

 

http://www.burshtyn-rada.if.gov.ua/


Міста, з який найчастіше відвідують веб-сайт Бурштинської міської ради 

 

Пристрої, які використовують для відвідування сайту: 

  

Найвідвідуваніші рубрики веб-сайту: 

 

Рис.1-5. Аналітика роботи офіційного веб-сайту Бурштинської міської ради 



На сайті Бурштинської міської ради у 2019 році встановлено модуль для людей із 

вадами зору. 

 

Рис. 6. Модуль для людей із вадами зору 

2. У 2020 році підписано меморандум про співпрацю з “Агенцією інноваційного, 

сталого розвитку та ресурсоефективності” на використання на безкоштовне використання 

протягом 12 місяців онлайн-сервісу  «Аналітично комунікаційна система «Консультації з 

громадськістю», який передбачає розміщення структурними підрозділами регуляторних 

актів, які є обов’язковими для громадського обговорення чи іншої інформації, яка становить 

суспільний інтерес. Мешканці за допомогою веб-порталу мають можливість залишати свої 

коментарі, пропозиції, які потім повинні враховуватися при прийнятті регуляторного акту, 

а також – голосувати «за» чи «проти». 

3. Забезпечено процес онлайн трансляцій засідань сесій, виконкомів та інших 

загальноміських заходів:  

- у 2019 році онлайн-трансляцію 14 пленарних засідань міської ради було проведено, ТРК 

«РАІ» на загальну суму 42 000 грн . 

- у 2020 році організаційним відділом було здійснено закупівлю для проведення самостійної 

трансляції пленарних засідань міської ради та інших заходів: мобільний пристрій, веб-

камеру, штативи на загальну суму 9 553 грн, проведено трансляцію на Facebook сторінку   

та офіційний сайт з використанням двох камер 26 пленарних засідань, що дозволило 

заощадити у місцевому бюдежті у 2020 році 81 447 грн (26 сесій*3500 грн/трансляція 1 

пленарного засідання = 91000 грн, 91000 – 9553 = 81447 грн).  

Усі трансляції пленарних засідань розміщено на офіційному сайті, записано на диски 

та здано в архів. 

4. З метою покращення функціональності веб-сайту, можливість встановлення через 

веб-сайт зворотного зв’язку з громадськістю та надання послуг власними силами 

розроблено: 

- сервіс електронних петицій, яка розглядається відповідно до вимог статті 23 

Закону України «Про звернення громадян». Громадяни можуть запропонувати 

Бурштинській міській раді будь-яку пропозицію і реалізувати її разом із місцевою владою. 

Даний сервіс функціонує відповідно до  рішення Бурштинської міської ради від 24.12.2015 

року №08/04-15 «Про затвердження Положення про порядок подання та розгляду 

електронних петицій». Електронна петиція, адресована Бурштинській міській раді, 

розглядається за умови збору на її підтримку не менше як 100 підписів громадян протягом 

не більше одного місяця з дня оприлюднення петиції. Інструментом електронних петицій 

Бурштинської міської ради користується досить малий відсоток  жителів територіальної 

громади, в рік надходить не більше 7 петицій, що свідчить про низький рівень громадської 

активності. 



- форму е-звернення через сайт, будь-який зареєстрований на сайті користувач може 

залишити своє звернення через електронну форму, не виходячи з дому та отримати 

відповідь на вказану е-адресу, загалом, протягом 2019-2020 років надійшло 36 е-звернень. 

З серпня 2019 року Бурштинська міська рада долучилася до ініціативи Кабінету 

Міністрів України щодо публікації відкритої інформації у формі відкритих даних на 

Єдиному порталі відкритих даних, де зареєстровано виконавчий апарат та 8 розпорядників 

інформації Бурштинської міської ради. Спільно опубліковано 125 наборів в спеціальному 

машино читальному csv. форматі. Інформація, яку розміщують органи публічної влади у 

формі відкритих даних, має відповідати низці вимог, основними з яких є безоплатність і 

якість, точність і доступність, повнота й достовірність, своєчасність і придатні для 

машинної обробки формати, які у своїй сукупності створюють можливості щодо її 

повторного й необмеженого використання, поєднання в різноманітних варіаціях, 

зменшення чи максимальної мінімізації фінансових ресурсів на дублювання й 

опрацювання. На рис.7 збражено як часто переглядали та завантажували набори даних, 

розміщені Бурштинською міською радою на Єдиному веб-порталі відкритих даних. 

 

Рис. 7. Перегляд і завантаження наборів даних, розміщених Бурштинською міською радою 

 

5. Проводилося інформування протягом 2019-2020 років і через місцеве телебачення 

– ТРК «РАІ». Також міський голова брав участь в прямих ефірах програми «Новий погляд», 

де протягом години розповідав про найважливіші події, які відбулися протягом місяця у 

місті в різних сферах та відповідав на телефонні дзвінки мешканців. 

6. У соціальній мережі Facebook з 2014 року зареєстрована сторінка Бурштинської 

міської ради - www.facebook.com/burshtynrada, яка надає можливість оперативного 

інформування мешканців територіальної громади про діяльність міської ради та 

забезпечення ефективного зворотного зв’язку, що не завжди можна забезпечити через веб-

сайт. Станом на грудень 2020 року на інформування сторінки підписалося 3580 

користувачів, середній перегляд дописів користувачами за листопад 2020 року становить 

1600 переглядів. 

Facebook-сторінка Бурштинської міської ради є не менш важливим та ефективним 

засобомом онлайн комунікації влади з мешканцями територіальної громади та дієвим 

інструментом впливу на громадську думку. Можна виокремити наступні переваги даної 

сторінки як для міської ради, так і для громади: 

1. Можливість швидкого інформування про події, проведені заходи, анонси та 

оголошення. 

2. Можливість безпосереднього спілкування міського голови з громадою, шляхом 

впровадження онлайн-рубрик: «Щопонеділковий коментар міського голови», щомісячний 

відкритий діалог з громадою «наживо», щотижневий відео коментар лікаря-інфекціоніста 

тощо). 

3. Можливість швидко поширити актуальну інформацію з офіційної Facebook-

сторінки міської ради. 

http://www.facebook.com/burshtynrada


4. Можливість проводити онлайн-трансляції засідань сесії, виконавчого комітету, 

інших протокольних заходів. 

5. Можливість завантажувати відеоогляди про роботу міської ради, велику кількість 

фото, робити позначки тощо. 

6. Facebook-сторінка служить як метод акумулювання ідей та досвіду (громадськість 

може ділитися на сторінці кращими практиками в різних сферах місцевого 

самоврядування). 

7. Facebook-сторінка є хорошим джерелом для оперативної інформації, особливо 

щодо питань, які стосуються житлово-комунального господарства (наприклад, про аварії 

чи інші не заплановані події та ситуації). 

8. Facebook-сторінка - інструмент оперативного реагування, зокрема, впроваджено 

що четвергову онлайн-рубрику «Запитай у міського голови» - мешканці можуть ставити 

свої запитання та писати про проблеми в місті у коментарях до відповідного допису, рис.2.8. 

Провівши аналіз звітів про запити на публічну інформацію, розглянуті виконавчим 

комітетом протягом 2015-2020 років, можна зробити висновок, що з кожним роком їх 

кількість постійно зменшується. Це свідчить про те, що Бурштинська міська рада як 

розпорядник інформації вживає всі заходи для забезпечення доступу до інформації та 

задоволення суспільного інтересу у повному обсязі. Уся публічна інформація є потенційно 

доступною для отримання зацікавленими особами, крім обмежень, прямо встановлених 

законом. Співвідношення отриманих запитів та звернень - на рис. 8 

 

 

Рис. 8. Співвідношення отриманих БМР запитів та звернень протягом 2015-2020 років 

 

У 2019 році Всеукраїнська Коаліція “Прозорі Ради” провела громадський 

моніторинг прозорості та підзвітності серед 16-ти місцевих рад у чотирьох регіонах 

України: Чернігівській, Полтавській, Рівненській та Івано-Франківській областях. За його 

підсумками відразу дві ради Прикарпаття – Коломийська та Бурштинська лідирують у 

рейтингу прозорості та підзвітності органів місцевого самоврядування. Експерти 

досліджували рівень імплементації місцевими радами інструментів громадського контролю 

та участі громадян у процесі прийняття рішень. 

Дослідження проводилось за методологією, що включає в себе 14 критеріїв: дієвий 

механізм запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у раді, доступ громадян на 

пленарні засідання ради, на засідання постійних депутатських комісій ради, оприлюднення 

результатів поіменного голосування, рішень сесії ради, рішень виконавчого комітету ради, 

протоколів, висновків та рекомендацій постійних депутатських комісій ради, проєктів 

рішень ради, проєктів рішень виконавчого комітету ради, доступність механізмів 

ініціювання громадських слухань, подання та розгляду місцевої ініціативи, подання та 

розгляду електронної петиції, звітування депутатів ради та міського голови перед членами 

територіальної громади 
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Загалом, за результатми дослідження Бурштинська міська рада зайняла друге місце 

в рейтингу прозорості міських рад, рис.9.  

 

Рис. 9. Рейтинг прозорості міських рад, 2019 рік 

На постійній основі Бурштинською міською радою проводиться систематичний 

аналіз та узагальнюється інформація про ситуацію в інформаційному пpocтopi, шляхом 

моніторингу друкованих та електронних засобів масової інформації і при потребі готується 

аргументована відповідь на публікації. 

Обов’язки інформаційного супроводу діяльності Бурштинської міської ради 

покладено на організаційний відділ. Проте, більшість із структурних підрозділів 

Бурштинської міської ради мають чітку специфіку роботи, яка не може бути відома 

організаційному відділу, потрібно вдосконалити практику спільного створення 

інформаційних продуктів. Зазвичай, інформаційна робота інших структурних підрозділів 

ради повинна включати розміщення тематичних роз’яснень, підготовку матеріалів для 

офіційного веб-сайту міста (новин, контактних та статистичних даних, запитань, що  часто 

ставляться громадянами у зверненнях та відповідей на них, оглядів нормативно-правової 

бази тощо), поновлення інформації на інформаційних стендах підрозділу, іншу 

інформаційну діяльність. 

Не вирішеною в Бурштинській міській раді залишається проблема інформування 

мешканців, які не користуються мережею Інтернет і, відповідно, не мають доступу до 

офіційно сайту, інтернет-ресурсів та соціальних мереж. У програмі на 2021 рік передбачено 

сприяння реєстрації місцевого друкованого видання «Вісник Бурштинської громади» для 

створення належних умов інформування про важливі події та рішення міської ради у першу 

чергу мешканців Бурштинської ТГ, які проживають у сільській місцевості. Незважаючи на 

те, що на сьогоднішній день в Бурштинській міській раді досить широко застосовуються 

технології електронного урядування для забезпечення прозорої роботи все-таки це питання 

потребує вдосконалення та впровадження нових ресурсів Smart Sity.  

Зокрема, цільовою програмою територіальної громади «Відкрите місто – влада для 

людей» на 2021 рік, окрім стандартних пунктів програми, таких як забезпечення хостингу 

сайту, взаємодія з регіональними ЗМІ, оновлення діючих програмних  продуктів, 

передбачено кошти для впровадження таких е-послуг як «е-Кабінет мешканця», е-черги в 

дитячі садки та системи е-документообігу. Важливим аспектом співпраці Бурштинської 

міської ради з мешканцями територіальної громади є забезпечення онлайн-комунікації, 

зокрема шляхом розробки електронної приймальні, яка дозволяє зробити онлайн-запис на 

 



прийом до посадовців, а також накопичувати та систематизовувати інформацію для міської 

влади щодо реагування на звернення та запити громадян. Необхідно надалі активно 

розвивати та просувати надання адміністративних послуг для відвідувачів сайту як 

елементів електронного врядування (запис на прийом, оплата комунальних послуг, сплата 

податків, зборів, штрафів тощо). Такі послуги підвищують ефективність місцевого 

самоврядування, дозволяють економити час і кошти користувачів та міської ради. 

 

Інформація про фінансові показники програми «Відкрите місто – влада-для людей»  

у 2019 році 

 

 Назва заходу 
Заплановано, 

грн 

Профінансовано, 

грн 

Дата та номер 

розпорядження 

Підрядна 

організація 
Результат 

ПІДПРОГРАМА І: 

1 

Публікація 

офіційних 

повідомлень 

міської ради у 

друкованих ЗМІ 

25000,00 

15090,00 №578 від 19.09.2019 

ФОП 

Гнатишин 

Д.В. 

Друк 

інформаційних 

матеріалів, новин, 

оголошень рішень 

ради та 

виконкому в 

газеті 

"Бурштинський 

вісник" 

5612,00 №684 від 17.10.2019 

3548,00 №802 від 21.12.2019 

3548,00 №803 від 23.12.2019 

2 

Підготовка та показ 

інформаційних 

відеоматеріалів на 

телебаченні 

4000,00 4000,00 №701 від 25.10.2019 

ТРК "РАІ" 

Проведено 

онлайн-

трансляцію 14 

пленарних 

засідань міської 

ради, записано 14 

дисків з 

відповідними 

трансляціями 

3500,00 – вартість 

трансляції 1 

засідання 

3 

Онлайн-трансляція 

сесії на сайті 

архівування та 

запис на носій 

42000,00 

3818,00 №96 від 01.03.2019 

7636,00 №242 від 09.04.2019 

11454,00 №354 від 03.06.2019 

19090,00 №578 від 19.09.2019 

7000,00 №811 від 26.12.2019 

ПІДПРОГРАМА ІІ: 

1 

Послуги з технічної 

підтримки 

антивірусу 

4000,00 3916,00 №145 від 11.03.2019 
ТзОВ 

Олайті Сіті 

Активовано 

ліцензійне 

антивірусне 

програмне 

забезпечення 

Zillya на 2020 рік 



2 

Забезпечення 

провайдером 

телекомунікаційних 

послуг  

8000,00 7200,00 

№56 від 08.02.2019 

№244 від 10.04.2019 

№336 від 21.05.2019 

№354 від 03.06.2019 

№442 від 03.07.2019 

№491 від 02.08.2019 

№551 від 05.09.2019 

№654 від 08.10.2019 

№722 від 12.11.2019 

№752 від 02.12.2019 

№776 від 11.12.2019 

ТОВ 

"Бізнес-

технології" 

Забезпечено 

безперебійну 

роботу 

офіційного веб-

сайту 

Бурштинської 

міської ради  

3 

Оновлення та 

розвиток веб-сайту 

Бурштинської 

міської ради 

10000,00 10000,00 №409 від 24.06.2019 

ПП 

Джапарідзе 

Г.Г. 

На офіційному 

веб-сайті 

Бурштинської 

міської ради 

встановлено 

програмний 

плагін для людей 

з вадами зору 

(seeread) 

4 

Забезпечення 

послуг хостингу та 

домену для 

електронної пошти 

2000,00 0,00   

Кошти 

перенаправлено 

на п.3 

Підпрограми І 

5 
Розміщення 

соціальної реклами 

на біл-бордах 5000,00 

0,00 

  

Кошти 

перенаправлено 

на п.3 

Підпрограми І 

 

ВСЬОГО: 

     

 100 000,00 101 912,00    

 

Інформація про фінансові показники програми «Відкрите місто – влада-для людей»  

у 2020 році 

 

 Назва заходу 
Заплановано, 

грн 

Профінансов

ано, грн 

Дата та номер 

розпорядження 

Підрядна 

організація 
Результат 

ПІДПРОГРАМА І: 

1 

Публікація 

офіційних 

повідомлень 

міської ради у 

друкованих ЗМІ 

15000,00 

 

-10000,00 

перенаправлено 

на п.3 

Підпрограми 1 

(рішення 

№01/97-20 від 

26.06.2020) 

2548,00 
№292 від 

15.07.2020 

Редакція 

газети 

"Галицьке 

слово" 

Друк 

інформаційних 

матеріалів в газеті 

"Галицьке слово" 

2 

Підготовка та показ 

інформаційних 

відеоматеріалів на 

телебаченні 

12000,00 0,00   
Кошти залишилися 

в міському бюджеті 



3 

Технічне 

забезпечення 

проведення онлайн 

нарад, онлайн 

трансляція заходів 

міської ради  

25000,00 

 

+ 5000,00 з п.6 

Підпрограми ІІ 

 

+ 10000,00 з п.1 

Підпрограми І  

7489,00 
№149 від 

17.03.2020 

ФОП Рубець 

Г.В. 

Придбано:  

1. Мобільний 

пристрій для 

проведення відео та 

фото зйомки 

Samsung Galaxy 

M30s;  

2. Комплектуючі 

(захисне скло, 

чохол); 

3. Штатив 

телескопічний; 

4. Мобільна 

батарея Xiaomi 

Redmi 

2064,00 
№ 142 від 

13.03.2020 

ТзОВ 

"Екомпром" 

Придбано веб-

камеру Logitech 

9999,00 
№331 від 

20.08.2020 

ТзОВ 

"Сеієра" 

Придбано 

системний блок  

4657,00 
№357 від 

14.09.2020 

ФОП 

Білозерський 

О.М. 

Придбано монітор 

492,00 
№365 від 

17.09.2020 

ТзОВ 

"Комплексні 

рішення" 

Придбано 

комплект 

клавіатура+мишка 

Logitech 

ПІДПРОГРАМА ІІ: 

1 

Послуги з технічної 

підтримки 

антивірусу 

4000,00 3916,00 
№144 від 

16.03.2020 

ТзОВ Олайті 

Сіті 

Активовано 

ліцензійне 

антивірусне 

програмне 

забезпечення Zillya 

на 2020 рік 

2 

Ліцензія для 

операційної 

системи Windows 

6000,00 0,00   
Кошти залишилися 

в міському бюджеті 

3 

Забезпечення 

провайдером 

телекомунікаційних 

послуг  

8000,00 7200,00 

№10 від 21.01.2020 

№ 52 від 07.2020 

№116 від 

04.03.2020 

№179 від 

01.04.2020 

№214 від 

06.05.2020 

№248 від 

04.06.2020 

№283 від 

07.07.2020 

№308 від 

04.08.2020 

№345 від 

02.09.2020 

№380 від 

08.10.2020 

№420 від 

05.11.2020 

№441 від 

09.12.2020 

ТОВ 

"Бізнес-

технології" 

Забезпечено 

безперебійну 

роботу офіційного 

веб-сайту 

Бурштинської 

міської ради  



4 

Оновлення та 

розвиток веб-сайту 

Бурштинської 

міської ради 

10000 0,00   

Кошти 

перенаправлено на 

інші програми 

міської ради 

5 

Програмне 

забезпечення для 

впровадження 

послуг е-

урядування (е-

система 

документообігу, 

інші інформаційні 

е-ресурси)  

5000,00 0,00   

Кошти 

перенаправлено на 

п.3 Підпрограми І 

 

ВСЬОГО: 

     

 85000,00 38365,00    

 

Таким чином, Бурштинською міською радою уже на сьогоднішній день зроблено 

чимало щодо підвищення рівня своє прозорості та відкритості. Для місцевого 

самоврядування як публічної влади вкрай важливим є не лише результати діяльності, а й 

обізнаність громадськості про роботу місцевої влади, її досягнення, основні проблеми та 

виклики, що стоять перед громадою, про позицію муніципалітету з ключових питань. Тому 

є ще багато напрямів для вдосконалення щодо побудови ефективних стосунків з 

новоствореною територіальною громадою, які буде вирішено в подальшому в рамках 

програми «Відкрите місто – влада для людей». 

 

 

Секретар ради                                                                Роман Іванюк 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАВ: 

Начальник орг. відідлу Олена Кравчишин _____________________ 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Секретар ради Роман Іванюк _________________________________ 

 

Начальник фінансового відділу Ольга Петровська_______________ 

 

Головний бухгалтер Іванна Федунків__________________________ 

 

Начальник загального відділу Марія Яцик______________________ 
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