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ДОДАТКИ 

ДОДАТОК 1.  Зведені оцінки експертного опитування за старостинськими округами Бурштинської ТГ 

№ Зведені показники експертного опитування Бовшів Дем′янів Задністрянське Коростовичі Насташине Озеряни Сарники 
Старий 

Мартинів 
Тенетники Юнашків 

1 Оцінка потенціалу розвитку виробництва 7,25 17,02 9,67 12,25 15,04 17,38 16,72 16,50 9,13 12,50 

2 Оцінка рівня підтримки малого бізнесу 5,50 14,45 4,84 6,00 6,59 14,25 11,06 15,50 7,25 11,50 

3 Оцінка розвитку с/г (у т.ч. фермерства) 3,00 14,45 15,50 7,50 3,00 7,50 8,78 7,50 4,50 6,50 

4 Оцінка розвитку переробної галузі (с/г продукції) 4,00 10,90 11,00 7,00 7,66 10,50 5,00 2,00 3,00 8,00 

5 Оцінка якості і доступності освіти 3,33 7,27 7,33 9,00 8,28 9,17 10,33 10,67 2,00 2,00 

6 Оцінка розвитку сфери культури 3,25 8,72 5,00 10,50 7,21 9,13 8,64 7,38 4,88 6,00 

7 Оцінка стану медичного обслуговування 3,00 8,77 6,56 7,67 11,78 2,83 8,22 6,67 4,00 3,67 

8 Оцінка розвитку туристично-рекреаційної галузі 4,00 14,60 13,84 15,00 11,41 15,00 15,39 12,50 6,00 15,00 

9 Оцінка розвитку транспортної інфраструктури 4,33 14,90 10,83 6,25 14,83 11,58 12,39 13,17 13,00 11,17 

10 Оцінка розвитку комунальної інфраструктури 2,25 5,20 3,00 4,50 6,67 5,75 6,30 4,25 5,13 6,00 

11 Оцінка якості довкілля (повітря, вода) 1,00 10,50 4,22 8,33 14,89 14,33 12,74 12,00 11,00 6,67 

12 Оцінка проблем поводження з відходами 3,50 10,80 8,50 12,50 7,83 12,50 7,11 11,50 3,75 4,50 

13 
Оцінка проблем водовідведення, підтоплення, 
берегоукріплення 

3,25 6,23 11,00 12,25 9,33 12,88 12,17 12,50 6,88 9,00 

14 Оцінка проблем зайнятості населення 1,00 14,28 4,58 4,00 3,75 1,13 5,17 4,75 4,00 5,00 

15 
Оцінка проблем ресурсозбереження комунальних 
мереж  

7,67 12,59 16,00 20,00 19,45 20,00 20,00 20,00 16,00 20,00 

16 
Оцінка проблем підвищення енерноефективності 
будівель 

11,50 15,40 12,50 14,00 14,50 14,00 14,22 15,00 15,50 15,00 

17 Оцінка рівня надання адміністративних послуг 20,00 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 18,00 20,00 
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ДОДАТОК 2. Система показників соціально-економічного розвитку старостинських округів Бурштинської ТГ 

№ 
Показників соціально-
економічного розвитку 

Бовшів Дем’янів Задністрянське Коростовичі Насташине Озеряни 
Старий 

Мартинів 
Тенетники Сарники Юнашків 

 Загальна характеристика            

1 Кількість підприємств (у т.ч. 
фермерських), одиниць 

2 10 5 3 4 5 6 3 3 0 

2 Власні надходження до 
місцевого бюджету на душу 
населення, тис. грн. 

45,41 7,53 3,15 1,83 1,92 1,22 2,08 1,98 3,38 1,16 

3 Частка видатків місцевого 
бюджету на економічну 
діяльність, % 

17,72 9,6 33,18 5,84 3,91 2,80 20,72 0 11,45 2,71 

4 Оцінка економічного 
потенціалу, бали 

10 4 5 4 5 3 3 8 5 5 

 Рівень життя населення           

5 Частка пенсіонерів серед 
населення, % 

22,7 25,7 25,4 33,1 29,4 39,6 54,6 34,7 40,6 32,9 

6 Частка працездатного 
населення, %  

66,3 57,8 55,5 54,8 54,3 43,0 33,0 52,1 54,0 56,0 

7 Видатки місцевого бюджету на 
соціальний захист і соціальне 
забезпечення (на душу 
населення), грн. 

120,1 71,81 13,58 8,78 4,34 13,42 0 5,31 38,64 16,98 

8 Оцінка ситуації щодо зайнятості 
населення, бали 

4 3 4 4 7 2 3 2 2 6 

 Якість життя населення           

9 Рівень навантаження на 
медичну установу (кількість 
населення на одну медичну 
установу), осіб 

1346 1703 1178 341,5 460,5 372,5 182,7 377 440 736 

10 Рівень навантаження на одного 
вчителя (у порівнянні з м. 
Бурштин), осіб 

4,9 2,9 3,4 0 3,5 3,25 2,2 4,7 2,0 3,3 

11 Відсоток дітей дошкільного віку, 
що відвідують дит. садочок, % 

62,5 28,8 100 0 47,6 46,8 0 0 0 0 
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№ 
Показників соціально-
економічного розвитку 

Бовшів Дем’янів Задністрянське Коростовичі Насташине Озеряни 
Старий 

Мартинів 
Тенетники Сарники Юнашків 

12 Кількість культурних та 
спортивних закладів, од. 

5 5 3 4 3 3 8 5 5 2 

13 Видатки місцевого бюджету на 
розвиток культури і спорту (на 
душу населення), грн.  

59,08 35,58 21,22 0 0 6,71 0 26,53 147,76 20,38 

 Якість довкілля            

14 Оцінка якості атмосферного 
повітря, бали 

4 3 4 2 10 4 3 6 10 8 

15 Оцінка якості питної води, бали  4 10 8 8 7 5 2 8 4 7 

16 Грошовий вимір шкоди 
навколишньому середовищу 
внаслідок економічної 
діяльності (надходження до 
місцевого бюджету), тис. грн. 

1,817 0 0 0 0 0 0,120 0,729 0,349 0 

 Міська інфраструктура           

17 Частка доріг з твердим 
покриттям, % 

71 27 100 0 0 0 100 46 4,3 0 

18 Видатки місцевого бюджету на 
розвиток ЖКГ (на душу 
населення), грн. 

1598,82 745,28 149,36 293,54 359,70 103,35 78,87 131,84 83,23 23,52 

 Ресурсозбереження, 
енергоефективність 

          

19 Оцінка загального стану 
житлового фонду, бали 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 

20 Частка капітальних видатків у 
витратах місцевого бюджету на 
ЖКГ, % 

2,64 15,8 0 0 27,81 90,96 0 0 0 0 

 Стале планування і управління           

21 Рівень доступності населення 
до Інтернету, % 

100 100 100 90 90 90 70 100 90 90 

22 Оцінка прозорості діяльності 
місцевої влади, бали  

9 9 10 8 10 9 9 10 8 9 
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ДОДАТОК 3. Доповнений перелік проектів, визначених для включення до Інфраструктурного Плану «Стратегії сталого розвитку  Бурштинської ТГ до 

2030 року»  

№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

1 A.1.1  Розробити довгострокову 
програму комплексних дій по 
залученню інвестицій 

28975  
виконується СП1 Рішення МР від 20.12.17 № 10/42-17 «Про затвердження 

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

2 A.1.2 Створити у структурі МВ напрям 
по роботі з інвесторами 

  

завершено СП1 Рішення МР від 22.04.16 № 09/10-16 «Про введення в структуру 
та штатний розпис міської ради посади головного спеціаліста 
з міжнародної співпраці та інвестиційної діяльності». Конкурсна 
процедура. 
Прийнято гол. Спеціаліста з міжнародної співпраці та 
інвестиційної діяльності (22.05.17) 

3 A.1.3 Забезпечити підведення до 
індустріального парку “Бурштин” 
інженерних мереж  

 187,239 

виконується СП1 Проектні та проектно-конструкторські розробки водопостачання 
індустріального парку «Бурштин» (167,839 тис. грн. кошти м/б) 
Коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно- 
конструкторські розробки водопостачання «ІП «Бурштин»»  
Коригування кошторисної частини проекту «Проектні та проектно- 
конструкторські розробки будівництва каналізаційних мереж і 
споруд на них до «ІП  «Бурштин»  (19,4 тис. грн. кошти м/б) 
 

4 A.1.4  Сформувати пакет промоційних 
заходів інвестиційних продуктів  

3000 69,5 

виконується СП1 http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/ 
Виготовлення поліграфічної продукції з символікою для 
святкування 462 річниці м. Бурштин  (7,5 тис. грн. АМЕР). 
Актуалізація Стратегії розвитку м. Бурштин, напрацювання плану 
розвитку (50,0 тис. грн. ДТЕК). 
Освітлення практик соціального партнерства у періодичних 
виданнях (12,0 тис. грн. ДТЕК). 

5 A.2.1 Створити базу необхідної бізнес-
орієнтованої інформації для 
бізнесу 

  
виконується СП1 http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/ 

6 A.2.2 Розробити “карту місцевих 
ресурсів та можливостей” 

  
планується СП1  

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

7 A.2.3 Розробити довгострокову 
програму підтримки малого 
бізнесу та комунікації і співпраці  
 

  

виконується СП1 Рішення МР  від 26.01.18 «Про затвердження Програми розвитку 
малого і середнього підприємництва у місті Бурштин на 2018-
2020 роки» 

8 A.2.4 Розробити та запровадити 
просвітництво для молоді з 
метою адаптації її до ринкових 
умов 

 400 

завершено СП1 Покращення умов для адаптації та інтеграції товариства молодих 
інвалідів в суспільстві  (400 тис. грн. ДТЕК). 
Рішення МР  від 28.02.17 «Про Програму фінансової підтримки 
культурно-просвітницького товариства «Дзвін» на 2017 рік». 
Рішення МР від 28.04.17 № 16/30-17 «Про Програму духовного 
розвитку м. Бурштин та с. Вигівка на 2017 рік» 

9 Б.1.1 Удосконалити існуючу систему 
енергомоніторингу з 
використанням ІКТ 

  
планується СП3  

10 Б.1.2 Провести інформаційну 
кампанію з енергозбереження 
для громади 

 1 

завершено СП3 Проведено обмін досвідом з питань збереження електрики та 
тепла учнями ЗОШ №3 ( 1,0 тис. грн.) 
Публікації по енергозбереженню на офіційному сайті міської ради 
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/  
День Сталої Енергії, що проводився в рамках святкування 
Європейського Тижня Сталої Енергії 19-25 червня 2017 р  
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/den-staloyi-energiyi/ 
В закладах освіти міста  проводились конкурси дитячих плакатів 
та малюнків під лозунгом «Бурштин – місто доброї енергії». 

11 Б.1.3 Завершити енергоаудит об’єктів 
комунальної  власності. Дані 
перевести у цифровий формат і 
зробити відкритими 

  

планується СП3  

12 Б.1.4  Обладнати найбільш важливі 
об’єктів лічильниками  

3045  
планується СП3  

13 Б.1.5 Провести кампанію по 
створенню ОСББ  

  
планується СП3  

14 Б.1.6 Налагодити системну роботу по 
залученню коштів МТД та МФ у 
сферу енергозбереження  

800  
планується СП3  

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/den-staloyi-energiyi/
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

15 Б.2.1 Зробити утеплення 
адміністративних будинків  

866 1065 

виконується СП3 1. ПКД на термосанацію типового будинку (С.Стрільців,4) та 
типового житлового будинку із створенням ОСББ (300,0 тис. грн. 
ДТЕК). 
2. Часткове утеплення фасаду гімназії та встановлення 
внутрішнього освітлення (315,0 тис. грн. ДТЕК). 
3. Утеплення фасаду адмінбудівлі, встановлення ІТП, розробка 
ПКД, термосанація (750,0 тис. грн. ДТЕК) 

16 Б.2.2 Здійснити заміну вікон у 
визначених об’єктах  

3045 270 
виконується СП3 Заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської 

міської ради (270,0 тис. грн., кошти ДТЕК). 

17 Б.2.3  Виконати комплекс робіт по 
капітальному ремонту 
тепломереж та реконструкції 
опалення в місцях найбільших 
втрат енергії на основі аудиту  

7105 2079,008 

виконується СП3 2016: Реформування системи тепло забезпечення міста» 
(1397,008 тис. грн. ДТЕК):   
1. Інвентаризація та уточнення схеми теплопостачання – 15,0 тис. 
грн.  
2. Розробка технічного завдання і виконання паспортизації 
теплових мереж м. Бурштин – 276,0 тис. грн.  
3. Виготовлення схеми системи теплопостачання м. Бурштин -  
14,796 тис. грн.   
4. Виконання робіт по теплоізоляції трубопроводів міських 
теплових мереж з витратних матеріалів підрядника –198,696 тис. 
грн.  
5. Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів – 
193,169 тис. грн.  
6. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна 
частина висотних житлових будинків) – 275,770 тис. грн. 
7. Розробка ПКД комплексної термосанації будівлі Бурштинської 
міської лікарні» -184,0 тис. грн.  
8. Заміна аварійної ділянки водогону ВОС –  ДТЕК Бурштинська 
ТЕС – 239,577 тис. грн.  
2017: 
1. Ремонт та заміна аварійних ділянок квартальних тепломереж 
по вул. Стуса – 262,9 тис. грн. м/б; Д.Галицького,5 – 25,3 тис. грн., 
м/б 
- заміна  підвал. Розгалуж.  Системи опалення   в  будинку по 
вул.В.Стуса,6 – 76,6 тис. грн. м/б 
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

2. Освітлення площі Героїв УПА – 100,0 тис. грн. кошти ДТЕК, 
виконано 
3. Кап ремонт мереж зовнішнього освітлення в місцях 
найбільшого споживання електроенергії (вул. Р. Шухевича) – 
150,0 тис. грн., кошти ДТЕК, виконано 
4. Поточний ремонт вул. освітлення по вул. Шухевича – 57,8 тис. 
грн. кошти м/б, виконано 
 5. Розробка ПКД комплексної термосанації будівлі Бурштинської 
міської лікарні – 9,4 тис. грн. ДТЕК. 

18 В.1.1 Запровадити електронний 
документообіг та розробити 
інформаційну базу про стан 
здоров’я місцевого населення 

545 12 

виконується СП2 Реалізація проекту «Телемедицина» – 12,0 тис. грн. кошти ДТЕК 

19 В.1.2 Запровадити систему навчань 
для медичного персоналу з 
метою надання якісних 
медичних послуг 

60  

планується СП2 30,0 тис. грн. кошти міського бюджету 

20 В.2.1  Сформувати сучасну 
матеріально-технічну базу 
міської лікарні 

2400 77,5 
виконується СП2 Придбання мед. Відсмоктувача для ЦМЛ Бурштинська міська 

лікарня – 15,0 тис. грн., кошти АМЕР.  
Ремонт приміщення Шухевича,15 – 62,5 тис. грн. кошти м/б 

21 В.2.2 Забезпечити міську лікарню 
сучасним діагностичним 
обладнанням  

11570  
планується СП2 7,8 тис. грн. власні надходження м/лікарні 

22 Г.1.1 Встановити установки для 
пом’якшення питної води в ЗОШ  258 750 

виконується СП2 Розробка ПКД для 3-ьох ДНЗ та підготовка приміщення у ДНЗ № 2 
для переведення групи – 750,0 тис. грн. кошти ДТЕК, стадія 
реалізації 

23 Г.1.10 Будівництво житла для 
працівників ТЕС  

 400 
виконується СП2 Будівництво житла для працівників ДТЕК БуТЕС – 400,0 тис. грн. 

ДТЕК 

24 Г.1.11 Підготовка ПКД для будівництва 
ділянки дороги «м. Бурштин – с. 
Коростовичі – с. Куропатники» з 
використанням золошлакових 
матеріалів 

 200 

виконується СП2 Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м. Бурштин – с. 
Коростовичі – с. Куропатники» з використанням  золошлакових 
матеріалів – 200,0 тис. грн. ДТЕК (не виконано – перевищення 
бюджету) 
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

25 Г.1.12 Проведення ремонту в 
приміщені громадського 
харчування Карітас для 
соціально-незахищених верств 
населення 

 50 

завершено СП2 Проведення ремонтних робіт в приміщені громадського 
харчування Карітас для соціально-незахищених верств населення 
– 50,0 тис. грн. ДТЕК 

26 Г.1.2 Підвищити рівень матеріально-
технічного забезпечення ЗОШ  

800 380 

виконується СП2 1. Програма розвитку освіти на 2016 р – 70,0 тис. грн. кошти 
міського бюджету. 
2. Придбання спортінвентарю ЗОШ №3 – 40,0 тис. грн. кошти 
обласного бюджету 
3. Заміна вікон ЗОШ №2 – 100,0 тис. грн., субвенція Бовшів с/р 
4. Придбання комп’ютерної техніки для ЗОШ №2 – 70,0 тис. грн., 
субвенція Бовшів с/р 
5. Програма розвитку освіти на 2017 р. – 100,0 тис. грн. кошти 
міського бюджету 
 

27 Г.1.3  Покращити облаштування 
приміщень загального 
користування та благоустрій 
територій у закладах освіти 

1100000  

планується СП2 234,4 тис. грн. кошти міського бюджету, екологічна субвенція 

28 Г.1.4 Створити умови для 
функціонування сучасного 
міського кінотеатру 

700  
планується СП2  

29 Г.1.5 Створити дитячу юнацьку 
спортивну школу  

700 905 

виконується СП2 1. Відновлення роботи Федерації футболу та створення нової 
футбольної команди «Народний футбольний клуб «Бурштин» - 
400,0 тис. грн. кошти ДТЕК; 20,0 тис. грн. місцеві підприємці 
2. Підвищення активності громади шляхом залучення до 
спортивного способу життя – 400,0 тис. грн. кошти ДТЕК 
3. Підтримка розвитку спорту шляхом облаштування будівлі 
спорткомплексу – 85,0 тис. грн. кошти ДТЕК (виконано) 

30 Г.1.6  Придбати музичні інструменти 
для дитячої музичної школи 

320000  
планується СП2  

31 Г.1.7 Провести комп’ютеризацію 
бібліотеки міста 

80000  
планується СП2  
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

32 Г.1.8 Запровадження електронного 
документообігу у сфері 
обслуговування депутатів та 
виконкому міської ради: 
придбання планшетів (25 +10),  
програмне забезпечення 
 

  

планується СП3 70,430 тис. грн. кошти міського бюджету 

33 Г.1.9 Створення умов для розвитку 
ЦНАП та громадських ініціатив по 
вул.С.Стрільців,15 в м. Бурштин 

 350 
виконується СП3 Облаштування приміщення кафе «Кристал» під Центр гром. 

Активності – 350,0 тис. грн. кошти ДТЕК, стадія реалізації 

34 Г.2.1  Провести міський конкурс міні-
проектів “Місто своїми руками”  

1550000 1053,952 

виконується СП3 Проект «Місто своїми руками»: 
218,0 тис. грн.  кошти ДТЕК 
36,045тис. грн. міський бюджет 
100,0 тис. грн. жителі міста 
660,0 тис. грн. кошти ДТЕК  
Проект «В здоровому тілі-здоровий дух» - 39,907 тис. грн. 

35 Г.2.2  Встановити інформаційний 
екран для міста  

103  
планується СП3  

36 Г.2.3 Розробити та запровадити 
навчально-тренінгову програму 
“Залучення ресурсів МТД через 
проектну діяльність” 

75  

завершено СП3 Проведено навчальні тренінги 
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/ 

37 Г.2.4 Провести комплекс заходів на 
підтримку процесів створення та 
розвитку ОТГ 

129405  
планується СП3  

38 Г.2.5 Святкування Дня міста 

 237,46 

завершено СП2 Святкування Дня міста у 2016 р.:   
70,0 тис .грн. – ДТЕК; 7,5 тис.  грн – АМЕР; 13,885 тис. грн. міський 
бюджет. 
Святкування Дня міста у 2017 р.: 
141,3 тис. грн. ДТЕК; 4,775 тис.грн. міський бюджет 

39 Д.1.1  Провести реконструкцію мережі 
водопостачання та забезпечити 
відповідність питної води 

5075 1011,429 
виконується СП2 1.Заміна підв розгалужень трубопроводів холодного 

водопостачання в буд: В.Стуса 3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 
6,8,10,14,16 – 88,2 тис. грн. м/бюджет 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/bez-rubryky/investytsijna-polityka/
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

нормам по показникам 
жорсткості  

2. Заміна водопровідної мережі по вул. С. Стрільців (в районі буд 
№ 3, ДНЗ № 3) – 38,3 тис. грн., м/б 
4. Заміна водопровідної  мережі по вул.Стуса,8 – 12,9 тис. грн., 
м/б 
5. Заміна обладнання для лаборат. ВОС – 61,7 тис. грн. м/б 
6. Капітальний ремонт водогону по вул. Енергетиків – 30,8 тис. 
грн. 
7. Заміна водопроводу Коростовичі – свердловина №2 – 60,8 тис. 
грн. м/б  
8. Заміна водопровідної мережі «Коростовичі, свердл №3-свердл 
№4 д.225» - 99,5 тис. грн., м/б 
9.  Капітальний ремонт водогону «Коростовичі-Бурштин» - 199,7 
тис. грн. м/б 
10.  Заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ – 99,099 тис. грн. 
11. Заміна водопровідної мережі по вул. Коновальця-
Грушевського – 20,430 тис. грн  
12.Заміна проблемної ділянки водогону Коростовичі-Бурштин – 
300,0 тис. грн. ДТЕК, виконано  

40 Д.1.2 Прокласти мережу 
централізованого відводу 
каналізаційних стоків в 
індивідуальному секторі  

6550  

планується СП2  

41 Д.2.1  Провести інформаційну 
кампанію для жителів міста 
щодо роздільного збору сміття 
та поводження з ТПВ  

  

планується СП2 http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/u-burshtyni-vidbuvsya-ii-tur-
ekologichnogo-proektu-menshe-smittya-krashhe-zhyttya/  
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/uvaga-borshhivnyk-
sosnovskogo-vyklykaye-opiky/ 

42 Д.2.2 Опрацювати питання пошуку 
території під будівництво 
сміттєпереробного комплексу 

  
планується СП2  

43 Д.2.3 Розробка концепції рекреаційної 
зони 

 530 
виконується СП2 Розробка концепції рекреаційної зони – 530,0 тис. грн. ДТЕК 

(стадія виконання, проведено обстеження території експертами) 

44 Н.01 Створення «Центру дозвілля 
молоді в с. Задністрянське» 166,7  

готовий до 
реалізації 

СП2 Збереження безпечних умов експлуатації будівлі для якісного 
обслуговування глядачів і артистів, належного і сучасного вигляду 
прилеглої території 

http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/u-burshtyni-vidbuvsya-ii-tur-ekologichnogo-proektu-menshe-smittya-krashhe-zhyttya/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/u-burshtyni-vidbuvsya-ii-tur-ekologichnogo-proektu-menshe-smittya-krashhe-zhyttya/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/uvaga-borshhivnyk-sosnovskogo-vyklykaye-opiky/
http://burshtyn-rada.if.gov.ua/novyny/uvaga-borshhivnyk-sosnovskogo-vyklykaye-opiky/
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№ Код Проект / Оперативна ціль 

Фінансування,  
тис. грн. 

Стан 
виконання 

СП Заходи 

план факт 

45 Н.02 Облаштування молодіжного 
простору в с. Задністрянське 

88,1  

готовий до 
реалізації 

СП2 Створення умов для культурного розвитку мешканців громади. 
Проведення ремонтних робіт у приміщенні танцювальної зали, 
створення належних побутових умов для проведення репетицій 
дитячих художніх колективів.  

46 Н.03 Заміна підлоги та облаштування 
сцени в клубі с. Коростовичі 

80,0  
розроблено 
ТЕО 

СП2 - Заміна підлоги в клубі 
- Облаштування сцени 

47 Н.04 Створення туристично-
екскурсійних об’єктів на березі 
річки в релігійно-історичному 
центрі «Гора над Дністром» 

290,0  

готовий до 
реалізації 

СП2 Створення умов для розвитку культури, туризму, релігії;  
Облаштування території релігійно-історичного центру 

48 Н.05 Будівництво сонячної 
електростанції 

  

Розробка 
проекту 

СН1  Проектні та передпроектні роботи (збір вихідних даних для 
проектування, розробка техніко-економічного обґрунтування 
(ТЕО) схеми видачі потужності та ін.); спорудження 
промислових СЕС  

49 Н.06 Реконструкція території зеленої 
зони по вул. Міцкевича в м. 
Бурштин 

  
Розробка 
проекту 

СН5 Реконструкція та благоустрій зеленої зони по вул. Міцкевича м. 
Бурштин 

50 Н.07  Облаштування пляжної зони в м. 
Бурштин, місць відпочинку р. 
Дністер 

  
планується СН5  Встановлення альтанок, покращення місць відпочинку, 

оформлення прибережної смуги, створення санітарно-гігієнічних 
умов 
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ДОДАТОК 4. Перелік проектних пропозицій для включення до «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року» 

№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

1 Благоустрій парків, 
скверів та інших 
зелених зон у місті 

 потенційний Роб група 
(м/б, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 

2 Міський кінотеатр Охопити широкий спектр просвітницьких, 
- розважальних, культурно-масових заходів (тренінги, семінари, конференції, 

творчі зустрічі) 
- урізноманітнення дозвілля бурштинів, ознайомлення з світовими шедеврами 

кінематографії 

Потенційний 
2019-2021 
(800 тис. грн.) 

ПК «Прометей» ДТЕК; 
(гранти, потенційні 
інвестори, підприємці) 

СП2 

3 Розбірна сцена для 
міста 

Створити зручність  та комфорт для мешканців при проведені різноманітних 
свят, концертів, фестивалів і інших масових заходів. 
Крім того, таку сцену можна здавати в оренду, залучаючи таким чином кошти в 
міський бюджет.  

Потенційний 
2019 
(200-250 тис. 
грн.) 

ПК «Прометей» ДТЕК 
(гранти, М/б, АМЕР, 
ДТЕК, потенційні 
інвестори, місцеві 
підприємці) 

СП2 

4 Реалізація молодіжної 
політики 

- Розвиток субкультур 
- Молодіжне підприємництво 
- Молодіжне житло 
- Молодіжний інформцентр (профорієнтація) 
- Волонтерський осередок 
- Створення молодіжного центру на базі бібліотеки (модернізація бібліотеки) 

або ЦГА 
- Військово-патріотичне виховання (тир в ЗОШ № 3) 
- Промоція молодіжної політики 
- Відновлення пластунського руху в місті 
- Пропаганда традиційних українських християнських цінностей 
- Розширення програми обміну молоддю з містами-побратимами 

Потенційний 
2019-2030 

Роб. група 
(м/б, гранди, 
благодійні внески) 

СП1, 
СП2 

5 Реалізація сімейної 
політики 

- Пропаганда сімейних цінностей 
- Сімейне дозвілля, сімейний клуб 
- Створення робочого простору для молодих мам (бебісітери, обмін мамами 

тощо) 
- Школа відповідального батьківства 

Потенційний 
2019-2030 

Роб. група 
(м/б, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

6 Розвиток спортивної 
діяльності та 
інфраструктури 

- Пропаганда спорту та здорового способу життя (соціальна, зовнішня реклама, 
зустрічі молоді та юнацтва з чемпіонами, участь учнівської молоді у 
Всеукраїнських акціях, масових пробігах, олімпійських фестивалях тощо) 

- Підтримка діючих ГО спортивного спрямування 
- Створення  спортивної школи 
- Підтримка та розвиток вже діючих гуртків та секцій (авіамоделізм, розвиток 

водних видів спорту, легка атлетика, Бостонбайк) 
- Створення урбаністичного молодіжного екстрим майданчика. 
- Розроблення мото-, авто-, байк- маршрутів. 
- Спорторієнтування 
- «Інваспорт» (підтримка та розвиток інклюзії) 
- Підтримка роботи спорт школи з греблі, як центру олімпійського виду спорту. 
- 10. Всесезонне функціонування «Льодової арени» (стрітбол, волейбол, 

ролейдром, баскетбол, бадмінтон, майданчик для скейтборду тощо) 

Потенційний 
2019-2030 

Роб. група 
(м/б, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 

7 Етно-фестиваль 
«Купальницький 
Розмай» 

Організувати  протягом 3-х днів: 
- Рок-фестиваль «Енергетичний вихор» (п’ятниця),   
- Театралізоване масове дійство «Ясна ніч на Івана Купала» за участю творчих 

колективі та запрошених гостей  (субота)  
- ярмарки народних ремесел, майстер-класи, спортивні ігри, конкурси, забави, 

торгівля купальськими атрибутами та смаколиками 
- урочисте закриття фестивалю (неділя) 

Потенційний 
2019 
(500 тис. грн.) 

ПК «Прометей» ДТЕК 
(гранти, м/б, АМЕР, 
ДТЕК, потенційні 
інвестори, місцеві 
підприємці) 

СП1, 
СП2 

8 Розвиток первинної 
медико-санітарної 
допомоги. 
 

-  Укомплектувати кабінети ЦПМСД медичним обладнанням          та виробами 
медичного призначення згідно табеля оснащення . 

- Закупити комп’ютерну та оргтехніку для Центру  в достатній  кількості згідно 
потреби. 

- Закупити «МІС» для запровадження електронного документообігу та 
підписання договору з НСЗУ. 

- Закупка автомобілів для ефективної роботи центру. 
- Розробити сайт закладу 
- Організувати щомісячний вихід телевізійної програми сторінка здоров’я для 

мешканців Бурштинської ТГ 
- При створені Бурштинської ТГ розширити мережу закладів (сімейні 

амбулаторії) по селах громади 

Потенційний 
2018-2030 

 Роб. група 
(міський бюджет, 
ДТЕК, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 

9 Ремонт та 
реконструкція 

- Ремонт та реконструкція приміщень КНП «БМЦПМСД». 
- Ремонт та реконструкція приміщень КО «Бурштнська ЦМЛ»: приймальний 

покій. 

Існуючий (тех. 
документація) 
2018-2022 

Роб. група СП2, 
СП3 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

приміщень закладів 
охорони здоров’я 

- Заміна внутрілікарняних мереж водо- та теплопостачання (10 млн. грн.) (міський бюджет, 
ДТЕК,гранди, 
благодійні внески) 

10 Забезпечення закладів 
охорони здоров’я 
міста сучасним 
діагностичним 
обладнанням. 

- Цифрова Rtg-система на три робочі місця 
- Узд апарат 
- Ендоскопічна стійка з відео системою 
- Стоматологічна установка 

Потенційний 
2019-2030 
(10 млн. грн.) 

Голов. лікарі КНП 
«БМЦПМСД», 
«Бурштинська ЦМЛ», 
депутати міськради 
(м/б, ДТЕК, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 

11 Створення та розвиток 
хоспісної  допомоги. 
 

Створення хоспісу на базі інфекційного відділення на 15-20 ліжок для 
обслуговування жителів Бурштинської ОТГ, Рогатинського та Галицького районів. 

Потенційний 
2019-2025 
(1 млн. грн.) 

Роб. група 
(м/б, гранди, 
благодійні внески) 

СП2 

12 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗЗОС №1 

Капітальний ремонт даху та водостічних систем 
Заміна світильників на енергозберігаючі 

Потенційний 
2019-2030 

ЗЗОС №1 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2, 
СП3 

13 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗЗОС 
№1 

Забезпечити обладнанням: 
- Лінгафонний кабінет; 
- Біологічний кабінет; 
- Комп’ютерний клас; 
- Кабінет технічної праці 
- Кабінет обслуговуючої праці. 
Забезпечити заклад дошками аудиторними (6 шт.), інтерактивною панеллю, 
фліпчартами (4 шт.), столами і стільцями учнівськими (60 шт.), столами і лавками 
для їдальні (12 шт.)  

Потенційний 
2019-2025 

ЗЗОС №1 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2 

14 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗЗОС №2 

Першочергові: 
- Капітальний ремонт їдальні 
- Заміна вхідних дверей школи 
- Заміна підлогового покриття у спортзалі і коридорі 1 поверху 
- Ремонт тепломережі 
Другорядні: 
- Утеплення засаду 
- Заміна покриття даху, часткова заміна огорожі і воріт 
- Облаштування баскетбольного майданчику зі штучним покриттям 

Потенційний 
2019-2030 

ЗЗОС №2 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2, 
СП3 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

15 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗЗОС 
№2 

- Облаштування медичного кабінету 
- Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 

комп’ютерного, хімічного тощо) 
- Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, дошки, спорт.інвентаря 
- Придбання ноутбуків для адміністрації школи 

Потенційний 
2019-2025 

ЗЗОС №2 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2 

16 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗЗОС №3 

Першочергові: 
- Встановлення огорожі по периметру школи 
- Реконструкція покриття даху 
- Облаштування спортивного майданчику 
- Ремонт тепломереж 
Другочергові: 
- Утеплення фасаду 
- Заміна підлогового покриття у коридорах 

Потенційний 
2019-2030 

ЗЗОС №3 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2, 
СП3 

17 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗЗОС 
№3 

- Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 
комп’ютерного, хімічного тощо) 

- Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, дошки, спортивного 
інвентаря 

- Придбання ноутбуків для адміністрації школи 

Потенційний 
2019-2025 

ЗЗОС №3 
(міський бюджет, 
гранти, інвестори) 

СП2 

18 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  
Бурштинського НВК 

- Встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям 
- Утеплення фасаду закладу 
- Встановити літні веранди для дошкільнят 

Потенційний 
2020-2025 

Бурштинський НВК 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2, 
СП3 

19 Матеріально-технічне 
забезпечення 
Бурштинського НВК 

- Заміна старих електроплит 
- Встановити тренажери на подвір’ї 
- Створити відеозалу у підвальному приміщені 
- Придбати мультимедійну техніку 
- Забезпечити спортивним обладнанням 

Потенційний 
2020-2024 

Бурштинська НВК 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

20 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  
Бурштинської гімназії 

Першочергові: 
- Ремонт даху 
- Добудова спортзалу 
Другочергові: 
- Ремонт фасаду, центрального входу, огорожі, стелі актового залу 
- Заміна труб центрального теплопостачання 
- Заміна 8-ми вікон 

Потенційний 
2019-2030 

Бурштинської гімназії 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2, 
СП3 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

21 Матеріально-технічне 
забезпечення 
Бурштинської гімназії 

Першочергові: 
- Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 

комп’ютерного, хімічного тощо) 
Другочергові: 
- Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, комп’ютерної техніки, 

спорт.інвентаря 

Потенційний 
2019-2025 

Бурштинська гімназія 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

22 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  
Бурштинського МНВК 

- Ремонт фасаду 
- Заміна вікон, даху навчального корпусу 

Потенційний 
2019-2030 

Бурштинський МНВК 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2, 
СП3 

23 Матеріально-технічне 
забезпечення 
Бурштинського МНВК 

- Оновлення транспортного парку: придбання 3 легкових  і 2 вантажних 
автомобілі, 1 трактор. 

- Придбання 6-ти швейних машинок 
- Придбання учнівських меблів, дошок, комп’ютерної техніки, проекторів, 

набору інструментів для лабораторних досліджень 

Потенційний 
2019-2025 

Бурштинська МНВК 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

24 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗДО №1 

- Капітальний ремонт аварійного корпусу 
- Поточний ремонт приміщення середньо-старшої групи 
- Встановлення огорожі 

Потенційний 
2020-2030 

ЗДО №1 (міський 
бюджет, гранди, 
інвестори, благодійні 
внески) 

СП2, 
СП3 

25 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗДО №1 

- Придбання обладнання для відкриття середньої групи 
- Придбання дитячих меблів, іграшок, електротоварів, кухонного інвентарю 

Потенційний 
2019-2025 

ЗДО №1 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

26 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗДО №2 

- Капітальний ремонт кімнат, коридорів, спортзалу 
- Утеплення фасаду 
- Капітальний ремонт покрівлі, огорожі, воріт, пішохідних доріжок 

Потенційний 
2019-2030 

ЗДО №2 (міський 
бюджет, гранди, 
інвестори, благодійні 
внески) 

СП2, 
СП3 

27 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗДО №2 

- Придбання обладнання для відкриття середньої групи 
- Придбання дитячих меблів, кухонного інвентарю, спортивного інвентарю, 

принтеру, сканеру, килимового покриття для приміщень 

Потенційний 
2019-2025 

ЗДО №2 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

28 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗДО №3 

- Утеплення фасаду 
- Ремонт кімнат, музичної зали 
- Заміна вікон, міжгрупових дверей, огорожі 
- Реконструкція системи електропостачання 

Потенційний 
2019-2030 

ЗДО №3 (міський 
бюджет, гранди, 
інвестори, благодійні 
внески) 

СП2, 
СП3 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

- Ремонт павільйонів на дитячому майданчику 
- Встановлення аварійного виходу з другого поверху 

29 Матеріально-технічне 
забезпечення ЗДО №3 

- Придбання дитячих меблів, кухонного електрообладнання, посуду, іграшок, 
світильників, спортивного інвентаря 

Потенційний 
2019-2025 

ЗДО №3 
(міський бюджет, 
гранди, інвестори, 
благодійні внески) 

СП2 

30 Ремонт та 
реконструкція 
приміщення  ЗДО №6 
«Пролісок» 

- Утеплення фасаду, реконструкція фундаменту 
- Заміна покрівлі 
- Ремонт кімнат, коридорів 
- Заміна огорожі, доріжки 
- Ремонт і оновлення ігрових майданчиків 

Потенційний 
2019-2030 

ЗДО №6 (міський 
бюджет, гранди, 
інвестори, благодійні 
внески) 

СП2, 
СП3 

31 Якісна питна вода 1 Питна вода з урочищ «Корчево» і «Коростовичі», що використовується в 
системі питного водопостачання не відповідає нормам по твердості. Можливі 2 
варіанти вирішення проблеми: 
- придбати пом′якшувальну установку та провести реконструкцію існуючої 

системи,  
- або прийняти участь в проекті Галицького району щодо забезпечення питною 

водою з р. Лімниця. 
2 Великі втрати питної води в мережі. Необхідно визначитись з ділянками 
водопроводів, які підлягають заміні. 
3 Вирішити проблему забезпечення питною водою с. Вигівка. 

Потенційний 
2019-2030 

Робоча група СП2 

32 Водовідведення і 
каналізація 

- Будівництво нових каналізаційних мереж і споруд приватного сектору 
(існуючих і нововиділених земельних ділянок). 

- Реконструкція КНС-5 і будівництво КНС-6. 
- Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та очисних споруд. 
 

Перспективний 
2019-2030 

Робоча група СП3 

33 Впорядкування зон 
відпочинку 

- стара частина міста по вул. Шевченка. 
- нова частина міста по вул. Міцкевича 
- ( необхідно зробити освітлення, доріжки, лавки, дитячі ігрові площадки, 

видалити старі фаутні дерева та висадити зелені насадження) 
- озеленення міста  

Перспективний 
2019-2030 

Робоча група СП2 

34 Тверді побутові 
відходи 
 

- Роздільний збір відходів. 
- Створення місць тимчасового зберігання відходів з метою подальшої 

передачі на утилізацію 
- Реконструкція існуючих майданчиків збору ТПВ 

Перспективний 
2019-2030 

Робоча група СП2 
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№ Назва проекту Заходи Тип, термін, 
(вартість) 

Ініціатор (джерела 
фінансування) 

СП 

- Сортувальна лінія 

35 Безпечне місто Реалізація заходів щодо створення  умов для підвищення рівня безпеки у місті Перспективний Робоча група СП2 

36 Комплексна 
термосанація лікарні 

Виконати комплекс робіт з повної термосанації приміщення міської лікарні Перспективний Робоча група  

37 Модернізація ЦНАП Розробити і реалізувати комплекс заходів з удосконалення роботи ЦНАП Перспективний Робоча група СП3 

38 Розвиток позашкільної 
освіти в м. Бурштин 

Напрями позашкільної освіти: 
На базі ЗЗСО № 1,2,3 та гімназії діють  30 гуртків/412 учнів, з них: 
- Художньо-естетичні (13/178)  
- Туристично-краєзнавчі (5/72) 
- Військово-патріотичні (9/117) 
- Спортивні (3/45) 
Фінансування - 480 тис. грн. держ. субвенції 
Необхідно створити: 
Гуртки в межах шкільної програми: 
- Науково-технічні (4/48);    Екологічні (4/48) 
Фінансування – 140 тис. грн. м/б та інших джерел. 
Гуртки в межах позашкілля: 
- Художньо-естетичні – гончарство, малюнок, вироби з природних матеріалів 

(9/135) 
- Спортивні – футбол, волейбол, баскетбол (12/220) 
Фінансування – 516 тис. грн. субвенцій з м/б та інших джерел. 
Загальний обсяг фінансування (на рік): 
480 тис. грн. субвенцій держбюджету 
656 тис. грн. місцевого бюджету та інших джерел 

Перспективний 
(1130 тис. грн. 
на рік) 

Робоча група 
(субвенції з 
держбюджету, 
місцевий бюджет, інші 
джерела) 

СП2 

39 Побудова нового 
дорожнього покриття з 
використанням 
золошлаків 
Бурштинської ТЕС 
 

Реалізація проекту спрямована на вирішення однієї з найважливіших проблем 
усіх населених пунктів ОТГ. Інноваційний підхід у використанні золошлаків суттєво 
знизить вартість дорожнього покриття та дозволить прокласти дороги у всіх 
населених пунктах Бурштинської ТГ. Реалізація проекту сприятиме розвитку 
рекреаційно-туристичної інфраструктури. Заходи проекту: 

- розробка проектно-кошторисної документації;  побудова дорожнього 
покриття для всіх округів громади. 

Перспективний Робоча група  
(ДТЕК, місцевий 
бюджет, інші джерела) 

СП2 
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ДОДАТОК 5. Перелік нових проектних пропозицій для включення до «Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» 

Старостинські 
округи 

Бурштинської ТГ 

№ Проектна пропозиція Стратег. 
напрям 

Ініціатори 

Бурштин 1 Реалізація заходів щодо формування і просування іміджу Бурштинської ТГ СН7 Місцева влада 

 2 Розроблення і впровадження індикаторів послуг у громаді СН7 Місцева влада 

 3 Розроблення сухопутного зеленого маршруту (пішого, велосипедного) СН5 Місцева влада 

 4 Розробка водного зеленого маршруту (байдарки, вітрильні катамарани) СН5 Місцева влада 

 5 Розробка концепції будівництва еко-кемпінгів/глемпінгів на території громади СН5 Місцева влада 

 6 Здійснення  аналізу потенціалу місцевого ринку ягідництва та формування бізнес-моделі для запуску 
ягідного кооперативу 

СН2 Місцева влада 

 7 Створення інвестиційного порталу територіальної громади СН2 Місцева влада 

 8 Реконструкція території зеленої зони по вул. Міцкевича в м. Бурштин СН5  Місцева влада 

 9 Облаштування пляжної зони в м. Бурштин, місць відпочинку р. Дністер  СН5  Місцева влада 

 10 Будівництво сонячної електростанції  СН1  Місцева влада 

 11 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) в м.Бурштин, СН3 Місцева влада 

 12 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Т.Шевченка (від вул.Проектна до вул.Нова) в м.Бурштин  СН3 Місцева влада 

 13 «Поточний дрібний ремонт вул.Стуса на ділянці від вул.Коновальця до вул.Данила Галицького в 
м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області»   

СН3 Місцева влада 

 14 Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького на ділянці від вул.Проектна до повороту 
 вул.Стуса в м.Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області»  

СН3 Місцева влада 

 15 Облаштування модульної громадської вбиральні в центральній частині міста Бурштин (вул.С.Стрільців) СН4 Місцева влада 

 16 Капітальний ремонт автомобільної дороги Світанок-Бурштин О091002 на ділянці км.8+830 – км. 
14+310 Бурштинської територіальної громади  

СН3 Місцева влада 

 17 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, вул.Коновальця в м.Бурштин  СН3 Місцева влада 

Бовшів 18 Розроблення і реалізація заходів підвищення якості питної води (встановлення водопроводу) СН3 Місцева влада 

 19 Виконання ремонту доріг і вулиць старостинського округу (асфальтування, пішохідна зона тощо) СН3 Місцева влада 

 20 Виконання робіт з поточного ремонту приміщення амбулаторії СН5 Місцева влада 

 21 Виконання поточного ремонту приміщення школи СН5 Місцева влада 

 22 Виконання поточного ремонту приміщень культурних установ (будинку культури, бібліотеки) СН5 Місцева влада 

Дем’янів 23 Виконання ремонту вулиць і доріг округу (асфальтування, захист від підтоплення) СН3 Місцева влада 

 24 Розроблення і реалізація заходів удосконалення функціонування системи поводження з твердими 
побутовими відходами (ліквідація стихійних звалищ) 

СН4 Місцева влада 

Задніпрянське 25 Заходи з покращення технічного стану очисних споруд (очищення каналізаційних стоків) СН3, СН4 Місцева влада 

 26 Ремонт вулиць і доріг старостинького округу (підсипка щебнем, захист від підтоплення) СН3 Місцева влада 

 27 Впорядкування території (озеленення вулиць) СН3 Місцева влада 
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Старостинські 
округи 

Бурштинської ТГ 

№ Проектна пропозиція Стратег. 
напрям 

Ініціатори 

 28 Капітальний ремонт приміщення амбулаторії (встановлення опалення, перекриття даху) СН3 Місцева влада 

 29 Поточний ремонт приміщень ФАПів с. Коростовичі і с. Куропатники СН3 Місцева влада 

Коростовичі 30 Ремонт доріг та вулиць округу (с. Коростовичі, с. Куропатники) СН3 Місцева влада 

 31 Розроблення і реалізація заходів щодо поліпшення транспортного сполучення СН3 Місцева влада 

 32 Поточний ремонт приміщень медичних установ в с. Коростовичі і с. Куропатники СН5 Місцева влада 

 33 Поточний ремонт приміщень клубів у с. Коростовичі і с. Куропатники СН5 Місцева влада 

Насташине 34 Ремонт доріг округу (підсипка щебнем і гравієм, асфальтування дороги до цвинтаря, захист від 
підтоплення) 

СН3 Місцева влада 

 35 Капітальний ремонт приміщення школи (перекриття даху) с. Насташине СН5 Місцева влада 

 36 Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Куничі СН5 Місцева влада 

 37 Підвищення рівня оснащення медичних установ (ФАПів) с. Насташине та с. Куничі СН5 Місцева влада 

Озеряни 38 Ремонт вулиць і доріг округу СН3 Місцева влада 

 39 Завершення робіт з вуличного освітлення СН3 Місцева влада 

 40 Реалізація заходів щодо вирішення проблем водопостачання с. Озеряни СН3 Місцева влада 

 41 Підвищення рівня оснащення медичних установ (ФАПів) с. Озеряни, с. Слобода СН5 Місцева влада 

 42 Капітальний ремонт приміщень ФАПів СН5 Місцева влада 

 43 Капітальний ремонт приміщення клубу в с. Озеряни  Місцева влада 

 44 Капітальний ремонт приміщення школи  СН5 Місцева влада 

Старий Мартинів 45 Ремонт вулиць в с. Різдвяни (підсипка і грейдерування) СН3 Місцева влада 

 46 Впорядкування території (обладнання території навколо пам’ятника Захисникам України в с. Старий 
Мартинів) 

СН3 Місцева влада 

 47 Капітальний ремонт клубу в с. Різдвяни СН3 Місцева влада 

 48 Підвищення рівня оснащення клубу в с. Старий  Мартинів (придбання комп’ютерів для роботу гуртків) СН5 Місцева влада 

 49 Поточний ремонт приміщень амбулаторії та ФАПів в с.Старий Мартинів і с. Різдвяни СН5 Місцева влада 

Тенетники 50 Реалізація заходів з вирішення проблеми вивезення сміття СН4 Місцева влада 

 51 Ремонт доріг і вулиць с. Тенетники і с. Новий Мартинів СН3 Місцева влада 

 52 Забезпечення вуличного освітлення села Новий Мартинів СН3 Місцева влада 

 53 Капітальний ремонт приміщення школи (перекриття даху) СН5 Місцева влада 

 54 Поточний ремонт приміщень ФАПів в селах Тенетники і Новий Мартинів СН5 Місцева влада 

 55 Поточний ремонт приміщень будинку культури і клубу СН5 Місцева влада 

 56 Підвищення рівня оснащення медичних установ (ФАПів) в селах Тенетники і Новий Мартинів СН5 Місцева влада 

 57 Створення туристично-екскурсійних об’єктів на березі річки в релігійно-історичному центрі «Гора над 
Дністром»  

СП2 Місцева влада  
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Старостинські 
округи 

Бурштинської ТГ 

№ Проектна пропозиція Стратег. 
напрям 

Ініціатори 

Сарники 58 Ремонт доріг і вулиць с. Сарники, с. Діброва, с. Заливки СН3 Місцева влада 

 59 Реалізація заходів з вирішення проблем поводження з відходами СН4 Місцева влада 

Юнашків 60 Ремонт доріг (підсипка, захист від підтоплення) СН3 Місцева влада 

 61 Впорядкування території (озеленення території кладовища) СН5 Місцева влада 

 62 Поточний ремонт будинку культури, бібліотеки СН5 Місцева влада 

 63 Вирішення проблем вивезення сміття СН4 Місцева влада 
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ДОДАТОК 6. Паспорти проектів, що включені до базового варіанту Інфраструктурного плану 
«Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 р.» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.1.1  Розробити довгострокову програму комплексних дій по залученню інвестицій 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонований містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначений у відповідності 
до Стратегії сталого 

розвитку до 2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - розпочато 

 - завершено 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту 
 

Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 28975  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 2898  

ДТЕК   

Інші  26078  

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

У відповідності до «Програми залучення інвестицій в 
економіку м. Бурштин на 2018-2020 рр.» (рішення МР від 
20.12.17 № 10/42-17)  

  

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Темп росту виробництва промислової продукції (до 
базового 2017 р.), % 

100 126 

Питома вага непрацюючих і збиткових підприємств, % 8 0  

Темп росту капітальних інвестицій (на душу населення) %,  100 132 
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2. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.1.3  Забезпечити підведення до індустріального парку “Бурштин” інженерних мереж 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонований 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначений у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - розпочато 

 - завершено 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту 
 

Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  187,239 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  187,239 

ДТЕК   

Інші    

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Проектні та проектно-конструкторські розробки 
водопостачання індустріального парку «Бурштин»  

Місцевий 
бюджет 

167,839 

Коригування кошторисної частини проекту «Проектні та 
проектно- конструкторські розробки водопостачання «ІП 
«Бурштин»»  

Коригування кошторисної частини проекту «Проектні та 
проектно- конструкторські розробки будівництва 
каналізаційних мереж і споруд на них до «ІП  «Бурштин» 

Місцевий 
бюджет 

19,4 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Темп росту виробництва промислової продукції (до 
базового 2017 р.), % 

100 126 

Темп росту капітальних інвестицій (на душу населення) %,  100 132 
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3. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.1.4  Сформувати пакет промоційних заходів інвестиційних продуктів 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонований 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначений у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний   Х Х 

П3: важливий Х   

 

2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - розпочато 

 - завершено 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту 
 

Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 3000 69,5 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  62 

АМЕР  7,5 

Інші    

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Виготовлення поліграфічної продукції з символікою для 
святкування 462 річниці м. Бурштин   

АМЕР 7,5 

Актуалізація Стратегії розвитку м. Бурштин, напрацювання 
плану розвитку  

ДТЕК 50 

Освітлення практик соціального партнерства у періодичних 
виданнях  

ДТЕК 12 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Темп росту виробництва промислової продукції (до 
базового 2017 р.), % 

100 126 

Темп росту капітальних інвестицій (на душу населення) %,  100 132 
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4. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.2.1  Створити базу необхідної бізнес-орієнтованої інформації для бізнесу 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонований 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначений у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний   Х Х 

П3: важливий Х   

2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - розпочато 

 - завершено 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту 
 

Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

АМЕР   

Інші    

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Темп росту виробництва промислової продукції (до 
базового 2017 р.), % 

100 126 

Питома вага малих підприємств в обсязі реалізації 
продукції, %  

65 80 
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5. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.2.2  Розробити “карту місцевих ресурсів та можливостей” 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонований 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначений у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний   Х Х 

П3: важливий Х   

2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - розпочато 

 - завершено 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту 
 

Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

АМЕР   

Інші    

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Темп росту виробництва промислової продукції (до 
базового 2017 р.), % 

100 126 

Темп річного приросту с/г виробництва, %  2 

Питома вага малих підприємств в обсязі реалізації 
продукції, %  

65 80 
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6. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

A.2.3 Розробити довгострокову програму підтримки малого бізнесу та комунікації і співпраці  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

 

2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

Інші    

 

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

У відповідності до «Програми розвитку малого і середнього 
підприємництва у місті Бурштин на 2018-2020 роки» (рішення 
МР  від 26.01.18)  

  

 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

Х - СП1: «Стала економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 

реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка працівників малих, 
середніх підприємств і СПД, % 

16 25,8 

Питома вага малих підприємств в 
обсягах реалізації продукції, % 

65 80 
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7. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.1.3 Завершити енергоаудит об’єктів комунальної  власності. Дані перевести у цифровий формат і 
зробити відкритими 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 

2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет Х  

ДТЕК Х  

Інші  Х  

 

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 

реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Частка будівель бюджетної сфери, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

75 100 

Втрати теплової енергії в інженерних мережах, % 17,9 12 
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8. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.1.4  Обладнати найбільш важливі об’єктів лічильниками  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 

2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане фінансування 
до 2020 р., 
тис. грн. 

Фактичне фінансування 
на момент заповнення 

паспорту, 
тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 3045 - 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК 3045 - 

Інші    

 

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 

реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Втрати теплової енергії в інженерних мережах, % 17,9 12 

Питома вага втрат води в загальному використанні, 
% 

23 5 
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9. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.1.5  Провести кампанію по створенню ОСББ 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 

2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане фінансування 
до 2020 р., 
тис. грн. 

Фактичне фінансування 
на момент заповнення 

паспорту, 
тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  - 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  - 

Інші    

 

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 

реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Частка жилого фонду, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

0 50 
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10. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.1.6  Налагодити системну роботу по залученню коштів МТД та МФ у сферу енергозбереження 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 

2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 

3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 

4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане фінансування 
до 2020 р., 
тис. грн. 

Фактичне фінансування 
на момент заповнення 

паспорту, 
тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  - 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  - 

Інші    

 

5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 

реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Частка жилого фонду, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

0 50 

Частка будівель бюджетної сфери, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

75 100 
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11. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.2.1 Зробити утеплення адміністративних будинків  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована містом 
на момент ініціації 

проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування на весь 

термін, 
тис. грн. 

Фактичне фінансування на 
момент заповнення 

паспорту, 
тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 866 1065 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК 866 1065 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

1. ПКД на термосанацію типового будинку (С.Стрільців,4) та 
типового житлового будинку із створенням ОСББ  

ДТЕК 300 

2. Часткове утеплення фасаду гімназії та встановлення 
внутрішнього освітлення  

ДТЕК 315 

3. Утеплення фасаду адмінбудівлі, встановлення ІТП, розробка 
ПКД, термосанація  

ДТЕК 750 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Частка будівель бюджетної сфери, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

75 100 

Частка житлового фонду, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

0 50 
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12. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.2.2 Здійснити заміну вікон у визначених об’єктах 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту  

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування на весь 

термін, 
тис. грн. 

Фактичне фінансування на 
момент заповнення паспорту, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 3045 270 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК 3045 270 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг фінансування, 
 тис. грн. 

Заміна вікон на енергозберігаючі в адмінбудівлі 
Бурштинської міської ради 

ДТЕК 270 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Частка будівель бюджетної сфери, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

75 100 

Частка житлового фонду, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

0 50 
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13. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.1.1 Удосконалити існуючу систему енергомоніторингу з використанням ІКТ 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х  

П2: пріоритетний    Х 

П3: важливий Х   

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Втрати теплової енергії в 
інженерних мережах, % 

17,9 12 

Зношеність теплових мереж, % 43,2 31,4 
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14. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Б.2.3  Виконати комплекс робіт по капітальному ремонту тепломереж та реконструкції опалення в 
місцях найбільших втрат енергії на основі аудиту  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування на весь 

період, тис. грн. 

Фактичне фінансування на 
момент заповнення 
паспорту, тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 7105 2079,008 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  422,6 

ДТЕК 7105 1656,408 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансуван

ня 

Обсяг 
фінансування

, 
 тис. грн. 

Реформування системи тепло забезпечення міста у 2016 р.:  
1. Інвентаризація та уточнення схеми теплопостачання – 15,0 тис. грн.  
2. Розробка технічного завдання і виконання паспортизації теплових 
мереж м. Бурштин – 276,0 тис. грн.  
3. Виготовлення схеми системи теплопостачання м. Бурштин -  14,796 
тис. грн.   
4. Виконання робіт по теплоізоляції трубопроводів міських теплових 
мереж з витратних матеріалів підрядника –198,696 тис. грн.  
5. Заміна проблемних ділянок тепломережі трубопроводів – 193,169 
тис. грн.  
6. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина 
висотних житлових будинків) – 275,770 тис. грн. 
7. Розробка ПКД комплексної термосанації будівлі Бурштинської міської 
лікарні» -184,0 тис. грн.  
8. Заміна аварійної ділянки водогону ВОС –  ДТЕК Бурштинська ТЕС – 
239,577 тис. грн.  

ДТЕК 1397,008 

Реформування системи теплозабезпечення міста у 2017 р.:  
1. Ремонт та заміна аварійних ділянок квартальних тепломереж по вул. 
Стуса – 262,9 тис. грн.;  

Місцевий 
бюджет 

364,8 



36 
 

2. Ремонт та заміна аварійних ділянок квартальних тепломереж по вул. 
Д.Галицького,5 – 25,3 тис. грн.,  
3. Заміна  підвал. розгалуж.  системи опалення   в  будинку по 
вул.В.Стуса,6 – 76,6 тис. грн.  

Реформування системи зовнішнього освітлення у 2017 р.: 
1. Освітлення площі Героїв УПА – 100,0 тис. грн., виконано 
2. Кап ремонт мереж зовнішнього освітлення в місцях найбільшого 
споживання електроенергії (вул. Р. Шухевича) – 150,0 тис. грн.,  
виконано 

ДТЕК 250 

Поточний ремонт вул. освітлення по вул. Шухевича, виконано Місцевий 
бюджет  

57,8 

Розробка ПКД комплексної термосанації будівлі Бурштинської міської 
лікарні 

ДТЕК 9,4 

6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка будівель бюджетної сфери, що пройшла 
енергомодернізацію, % 

75 100 

Втрати теплової енергії в інженерних мережах, % 17,9 12 

Зношеність теплових мереж, % 43,2 31,4 

Зношеність водопровідних мереж, % 8,7 5,4 
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15. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Д.1.2 Прокласти мережу централізованого відводу каналізаційних стоків в індивідуальному секторі  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 6550  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК 6550  

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Частка населення, що має доступ до 
централізованого водопостачання і водовідведення, 
% 

 75 
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16. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Д.1.1  Провести реконструкцію мережі водопостачання та забезпечити відповідність питної води 
нормам по показникам жорсткості  

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 5075 1011,429 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  300 

ДТЕК 5075 711,429 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1.Заміна підв розгалужень трубопроводів холодного 
водопостачання в буд: В.Стуса 3,8, С.Стрільців,5, Шухевича 
6,8,10,14,16 

Місцевий бюджет 88,2 

2. Заміна водопровідної мережі по вул. С. Стрільців (в районі 
буд № 3, ДНЗ № 3) 

Місцевий бюджет 38,3 

3. Заміна водопровідної  мережі по вул.Стуса,8  Місцевий бюджет 12,9 

4. Заміна обладнання для лаборат. ВОС Місцевий бюджет 61,7 

5. Капітальний ремонт водогону по вул. Енергетиків  Місцевий бюджет 30,8 

6. Заміна водопроводу Коростовичі - свердловина №2  Місцевий бюджет 60,8 

7. Заміна водопровідної мережі «Коростовичі, свердл №3-
свердл №4 д.225» 

Місцевий бюджет 99,5 

8.  Капітальний ремонт водогону «Коростовичі-Бурштин»  Місцевий бюджет 199,7 

9.  Заміна погрузних глибинних насосів ЕЦВ. Місцевий бюджет 99,099 

10. Заміна водопровідної мережі по вул. Коновальця-
Грушевського  

Місцевий бюджет 20,430 

11.Заміна проблемної ділянки водогону Коростовичі-
Бурштин, виконано 

ДТЕК 300 
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6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  
 

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Питома вага втрат води в загальному використанні, 
% 

23 5 

Зношеність водопровідних мереж, % 8,7 5,4 

Частка населення, що має доступ до безпечної 
питної води, % 

78,7 100 

Якість питної води (за 5-бальною шкалою) 4 5 
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17. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Д.2.2 Опрацювати питання пошуку території під будівництво сміттєпереробного комплексу 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Питома вага вторинної переробки твердих побутових 
відходів, % 

0 80 

Частка роздільного збору твердих побутових відходів, 
% 

2,1 100 
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18. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

В.1.1 Запровадити електронний документообіг та розробити інформаційну базу про стан здоров’я 
місцевого населення  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 545 12 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 50  

ДТЕК 495 12 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Реалізація проекту «Телемедицина» ДТЕК 12 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Смертність дітей у віці до 5 років (на 1000 
живонароджених) 

7,1 6,5 

Смертність у працездатному віці від неінфекційних 
захворювань (на 1000 нас.) 
 

2,92 0,93 

Рівень охоплення імунопрофілактикою згідно з 
Нац. календарем щеплень, % 

80 100 
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19. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

В.2.1  Сформувати сучасну матеріально-технічну базу міської лікарні 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 2400 77,5 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 240 62,5 

ДТЕК 2160  

Інші   15 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Придбання мед. відсмоктувача для ЦМЛ Бурштинська міська 
лікарня   

АМЕР 15 

Ремонт приміщення Шухевича,15 Місцевий 
бюджет 

62,5 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Відсоток медичних установ, що потребують 
ремонту, % 

100 0 
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20. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

В.2.2 Забезпечити міську лікарню сучасним діагностичним обладнанням  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 11570  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 707  

ДТЕК 10863  

Інші   7,8 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Часткове забезпечення міської лікарні діагностичним 
обладнанням 

Власні кошти 
лікарні 

7,8 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення медичних установ 
обладнанням, % 

80 100 
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21. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.1. Встановити установки для пом’якшення питної води в ЗОШ 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х Х 

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 258 750 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  Х 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Розробка ПКД для 3-ьох ДНЗ та підготовка приміщення у ДНЗ 
№ 2 для переведення групи  

ДТЕК 750 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Якість питної води (за 5-бальною шкалою) 4 5 
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22. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.2 Підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення ЗОШ  

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 800 380 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 60 170 

ДТЕК 726  

Інші  14 210 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела фінансування Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. Програма розвитку освіти на 2016 р  Міський бюджет 70,0 

2. Придбання спортінвентарю ЗОШ № 3  Обласний бюджет 40,0 

3. Заміна вікон ЗОШ № 2  Субвенція Бовшівської сільської ради 100,0 

4. Придбання комп’ютерної техніки для 
ЗОШ № 2  

Субвенція Бовшівської сільської ради 70,0 

5. Програма розвитку освіти на 2017 р.  Міський бюджет 100,0 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Частка закладів освіти, що потребують ремонту, % 90 30 

Рівень навантаження на 1 педагога 9,3 11 

Частка населення, задоволеного доступністю і 
якістю послуг шкільної та позашкільної освіти, % 

 80 
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23. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.3  Покращити облаштування приміщень загального користування та благоустрій територій у 
закладах освіти 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2016 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 1100000 234,4 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 94000 234,4 

ДТЕК 998000  

Інші  8000  

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела фінансування Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Облаштування приміщень загального користування, 
благоустрій територій  

Міський бюджет 234,4 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Рівень навантаження на 1 педагога 9,3 11 

Відсоток місцевого бюджету на 
фінансування закладів освіти, % 

 35 
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24. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.4 Створити умови для функціонування сучасного міського кінотеатру 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний   Х Х 

П3: важливий Х   

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 700  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК 500  

Інші  200  

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень забезпеченості населення 
культурними закладами, % 

80 100 
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25. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.5 Створити дитячу юнацьку спортивну школу 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний   Х Х 

П3: важливий Х   

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 700 905 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

1. Відновлення роботи Федерації футболу та створення нової 
футбольної команди «Народний футбольний клуб «Бурштин»  

ДТЕК,  
місцеві  

підприємці 

400,0 
20 

2. Підвищення активності громади шляхом залучення до 
спортивного способу життя  

ДТЕК 400,0 

3. Підтримка розвитку спорту шляхом облаштування будівлі 
спорткомплексу  

ДТЕК 85,0 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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26. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.6  Придбати музичні інструменти для дитячої музичної школи 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 320000  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 5000  

ДТЕК 315000  

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 
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27. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.7 Провести комп’ютеризацію бібліотеки міста 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку 

до 2030 р. 

Загальний пріоритет 
проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х Х Х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 80000  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 5000  

ДТЕК 75000  

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 
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28. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.8 Запровадження електронного документообігу у сфері обслуговування депутатів та виконкому 
міської ради 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку 

до 2030 р. 

Загальний пріоритет 
проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий  Х Х 

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 70,430  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет х  

ДТЕК   

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень прозорості діяльності міської влади 
(бали від 0 до 10) 

10 10 

Питома вага адмін. послуг, які можна 
отримати за допомогою ІТ-технологій, % 

- 80 
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29. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.9 Створення умов для розвитку ЦНАП та громадських ініціатив по вул. С.Стрільців,15 в м. Бурштин 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку 

до 2030 р. 

Загальний пріоритет 
проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  Х   

П3: важливий  Х Х 

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  350 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  х 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Облаштування приміщення кафе «Кристал» під Центр гром. 
активності  

ДТЕК 350 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень прозорості діяльності міської влади 
(бали від 0 до 10) 

10 10 

Питома вага адмін.послуг, які можна 
отримати за допомогою ІТ-технологій, % 

- 80 
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30. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.2.2 Встановити інформаційний екран для міста 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку 

до 2030 р. 

Загальний пріоритет 
проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний     

П3: важливий Х Х Х 

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 103  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК   

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень прозорості діяльності міської влади 
(бали від 0 до 10) 

10 10 

Питома вага адмін. послуг, які можна 
отримати за допомогою ІТ-технологій, % 

- 80 
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31. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Д.2.3 Розробка концепції рекреаційної зони 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку 

до 2030 р. 

Загальний пріоритет 
проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2018 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  530 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  530 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Розробка концепції рекреаційної зони - 530,0 тис. грн. ДТЕК 
(стадія виконання, проведено обстеження території 
експертами) 

ДТЕК 530,0 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Кількість туристів на 1000 нас. 2 10 
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32. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.2.4 Провести комплекс заходів на підтримку процесів створення та розвитку ОТГ 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний     

П3: важливий Х Х Х 

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 129405  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 2400  

ДТЕК 21600  

Інші  105405  

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень прозорості діяльності місцевої влади 
(бали від 0 до 10) 

7 10 
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33. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

В.1.2 Запровадити систему навчань для медичного персоналу з метою надання якісних медичних 
послуг 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х  Х 

П2: пріоритетний   Х  

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 30  

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет х  

ДТЕК   

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Смертність у працездатному віці від 
неінфекційних захворювань (на 1000 нас.) 

2,92 0,93 
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34. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.10 Будівництво житла для працівників ТЕС 

 

1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х  

П2: пріоритетний    Х 

П3: важливий Х   

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  400 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  х 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Будівництво житла для працівників ДТЕК БуТЕС ДТЕК 400,0 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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35. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.1.11 Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м. Бурштин – с. Коростовичі – 
с. Куропатники» з використанням золошлакових матеріалів 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  Х  

П2: пріоритетний    Х 

П3: важливий Х   

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього  200 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет   

ДТЕК  х 

Інші    

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м. Бурштин 
– с. Коростовичі – с. Куропатники» з використанням  
золошлакових матеріалів  

ДТЕК 200,0 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка доріг загального користування з твердим 
покриттям, % 

45 70 

Частка доріг, що потребує ремонту, % 70 30 
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36. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Г.2.1 Провести міський конкурс міні-проектів “Місто своїми руками” 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х   

П2: пріоритетний     

П3: важливий  Х Х 

 
2. Ступінь готовності проекту 

 - заплановано 

Х - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього 1550000 1053,952 

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Проект «Місто своїми руками»: 
. 

ДТЕК, 
Міський бюджет 
Кошти жителів  

878,0 
36,045 
100,0 

Проект «В здоровому тілі-здоровий дух»  Міський бюджет 39,907 

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

Х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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37. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Д.2.1 Провести інформаційну кампанію для жителів міста щодо роздільного збору сміття та 
поводження з ТПВ 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
містом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий Х Х Х 

П2: пріоритетний     

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2020 р. 

2019 2020 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка роздільного збору ТПВ, % 2,1 100 
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38. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.01 Створення «Центру дозвілля молоді в с. Задністрянське» 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х х 

П2: пріоритетний  х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021 2021 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 166,7 х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Демандаж сцени і стін фасаду 
Вивіз сміття 
Установлення бетонних поребриків та основ під 
тротуари 
Впорядкування території 
Інформування населення про хід виконання робіт 

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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39. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.02 Облаштування молодіжного простору в с. Задністрянське 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х х 

П2: пріоритетний  х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021 2021 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 88,1 х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Проведення ремонтних робіт в приміщенні 
танцювальної зали 
Створення належних умов для репетицій  дитячих 
колективів 
Підвищення якості роботи клубу 

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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40. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.03 Заміна підлоги та облаштування сцени в клубі с. Коростовичі 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х х 

П2: пріоритетний  х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021 2021 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 80,0 х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Виконання ремонтних робіт по заміні підлоги в клубі 
Облаштування сцени 

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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41. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.04 Створення туристично-екскурсійних об’єктів на березі річки в релігійно-історичному центрі 
«Гора над Дністром» (с. Тенетники) 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х х 

П2: пріоритетний  х   

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021 2021 так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет 290,0 х 

ДТЕК   

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Облаштування території Центру «Гора над Дністром»   

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

Х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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42. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.05 Будівництво сонячної електростанції 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий    

П2: пріоритетний  х х х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021  так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  х 

ДТЕК  х 

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Проектні та передпроектні роботи: 
- збір вихідних даних для проектування,  
- розробка техніко-економічного обґрунтування 

(ТЕО)  
- розробка схеми видачі потужності та ін. 

Спорудження промислових СЕС 

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

 - СП2: «Комфортні умови проживання» 

х - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка енергії, виробленої з відновлювальних 
джерел 

 12,2 % 
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43. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.06 Реконструкція території зеленої зони по вул. Міцкевича в м. Бурштин 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х  

П2: пріоритетний  х  х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021  так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  х 

ДТЕК   

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Реконструкція та благоустрій зеленої зони по вул. 
Міцкевича  

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

 

 
 
 
 
 



67 
 
 

44. ПАСПОРТ ПРОЕКТУ 

Н.07 Облаштування пляжної зони в м. Бурштин, місць відпочинку р. Дністер 

 
1. Пріоритетність проекту 

Пріоритет Запропонована 
округом на момент 

ініціації проекту 

Визначена у відповідності до 
Стратегії сталого розвитку до 

2030 р. 

Загальний 
пріоритет 

проекту 

П1: першочерговий  х  

П2: пріоритетний  х  х 

П3: важливий    

 
2. Ступінь готовності проекту 

Х - заплановано 

 - виконується 

 - завершено 

 
3. Очікувані строки виконання проекту 

Початок проекту Очікуваний кінець проекту Продовжити терміни виконання проекту після 
2021 р. 

2021  так 

 
4. Стан фінансування  проекту 

 
Джерела фінансування 

Заплановане 
фінансування, 

тис. грн. 

Фактичне 
фінансування, 

тис. грн. 

Оціночна вартість проекту, всього   

Запропоновані джерела фінансування:   

Місцевий бюджет  х 

ДТЕК   

Інші   х 

 
5. Заходи, реалізовані на момент заповнення паспорту та джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування, 

 тис. грн. 

Встановлення альтанок,  
Покращення місць відпочинку,  
Оформлення прибережної смуги,  
Створення санітарно-гігієнічних умов 

  

 
6. Відповідність Стратегічним пріоритетам  

 - СП1: «Стало економіка міста» 

х - СП2: «Комфортні умови проживання» 

 - СП3: «Раціональне господарювання» 

 
7. Індикатори ЦСР, що мають відношення до проекту та використовуються для моніторингу успішності 
реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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ДОДАТОК 7. ПАСПОРТИ ПРОПОЗИЦІЙ ПЕРСПЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО 
БАЗОВОГО ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНУ 

 

Паспорт перспективного проекту № 1 

№1 Благоустрій парків, скверів та інших зелених зон у місті 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту  

Рік завершення проекту  

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі  

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від 7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Кількість туристів на 1000 нас. 2 10 

 

Паспорт перспективного проекту № 2 

№2 Міський кінотеатр 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2021 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 800 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Охопити широкий спектр просвітницьких, 
 - розважальних, культурно-масових заходів (тренінги, семінари, конференції, творчі 
зустрічі) 
-  урізноманітнення дозвілля бурштинів, ознайомлення з світовими шедеврами 
кінематографії 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  



70 
 

 
Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від 7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень зайнятості населення, % 80 87 

Рівень безробіття серед молоді, % 12 10 

Рівень забезпечення населення закладами 
культури, % 

80 100 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 3 
 

№3 Розбірна сцена для міста 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2019 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 250 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК х 
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5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Створити зручність  та комфорт для мешканців при проведені 
різноманітних свят, концертів, фестивалів і інших масових заходів. 
Крім того, таку сцену можна здавати в оренду, залучаючи таким чином 
кошти в міський бюджет 

 
200-250 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
 9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів культури необхідним 
обладнанням, % 

60 100 

 
Паспорт перспективного проекту № 4 

 

№4 Реалізація молодіжної політики 
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1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. Розвиток субкультур 
2. Молодіжне підприємництво 
3. Молодіжне житло 
4. Молодіжний інформцентр (профорієнтація) 
5. Волонтерський осередок 
6. Створення молодіжного центру на базі бібліотеки (модернізація бібліотеки) або 
ЦГА 
7. Військово-патріотичне виховання (тир в ЗОШ № 3) 
8. Промоція молодіжної політики 
9.  Відновлення пластунського руху в місті 
10. Пропаганда традиційних українських християнських цінностей 
11. Розширення програми обміну молоддю з містами-побратимами 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста» х 

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4 х 

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8 х 

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  
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Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,6  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке 
має бути 

досягнуто у 2030 
р. 

Частка працівників малих, середніх підприємств і СПД, % 16 25,8 

Рівень безробіття серед молоді, % 12 10 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 5 
 

№5 Реалізація сімейної політики 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Пропаганда сімейних цінностей 
- Сімейне дозвілля, сімейний клуб 
- Створення робочого простору для молодих мам (бебісітери, обмін мамами тощо ) 
- Школа відповідального батьківства 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 
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СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінки 
важливості  

напряму цілі  

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень безробіття серед молоді, % 12 10 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 6 
 

№6 Розвиток спортивної діяльності та інфраструктури 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  
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Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1. Пропаганда спорту та здорового способу життя (соціальна, зовнішня реклама, 
зустрічі молоді та юнацтва з чемпіонами, участь учнівської молоді у Всеукраїнських 
акціях, масових пробігах, олімпійських фестивалях тощо) 
2. Підтримка діючих ГО спортивного спрямування 
3. Створення  спортивної школи 
4. Підтримка та розвиток вже діючих гуртків та секцій (авіамоделізм, розвиток 
водних видів спорту, легка атлетика, Бостонбайк) 
5. Створення урбаністичного молодіжного екстрим майданчика. 
6. Розроблення мото-, авто-, байк- маршрутів. 
7. Спорторієнтування 
8. «Інваспорт» (підтримка та розвиток інклюзії) 
9. Підтримка роботи спорт школи з греблі, як центру олімпійського виду спорту. 
10. Всесезонне функціонування «Льодової арени» (стрітбол, волейбол, ролейдром, 
баскетбол, бадмінтон, майданчик для скейтборду тощо) 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  
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П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів спорту 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

Рівень зайнятості населення, % 80 87 

 

Паспорт перспективного проекту № 7 

 

№7 Етно-фестиваль «Купальницький Розмай» 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2019 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 500 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК х 

Робоча група  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Організувати  протягом 3-х днів: 
- Рок-фестиваль «Енергетичний вихор» (п’ятниця),   
- Театралізоване масове дійство «Ясна ніч на Івана Купала» за участю 
творчих колективі та запрошених гостей  (субота)  
– Ярмарки народних ремесел, майстер-класи, спортивні ігри, конкурси, 
забави, торгівля купальськими атрибутами та смаколиками 
- Урочисте закриття фестивалю (неділя) 

500 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста» х 

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4 х 

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,8  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
 9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка працівників малих, середніх 
підприємств і СПД, % 

16 25,8 

Кількість туристів на 1000 нас, осіб 2 10 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 8 

№8 Розвиток первинної медико-санітарної допомоги. 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2018 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
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тис. грн. 

1. Укомплектувати кабінети ЦПМСД медичним обладнанням   та виробами 
медичного призначення згідно табеля оснащення . 
2. Закупити комп’ютерну та оргтехніку для Центру  в достатній  кількості 
згідно потреби. 
3. Закупити «МІС» для запровадження електронного документообігу та 
підписання договору з НСЗУ. 
4.   Закупка автомобілів для ефективної роботи центру. 
5.  Розробити сайт закладу 
6. Організувати щомісячний вихід телевізійної програми сторінка здоров’я 
для мешканців Бурштинської ОТГ 
7. При створені Бурштинської ОТГ розширити мережу закладів (сімейні 
амбулаторії) по селах ОТГ 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення медичних установ обладнанням, % 80 100 
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Паспорт перспективного проекту № 9 
 

№9 Ремонт та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я. 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2018 

Рік завершення проекту 2022 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 10000 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Ремонт та реконструкція приміщень КНП «БМЦПМСД». 
- Ремонт та реконструкція приміщень КО «Бурштнська ЦМЛ»: приймальний 
покій. 
- Заміна внутрілікарняних мереж водо- та теплопостачання 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  10,1  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 

2030 р. 

Відсоток медичних установ, що потребують ремонту, % 100 0 

Зношеність водопровідних мереж, % 8,7 5,4 

Зношеність теплових мереж, % 43,2 31,4 

 
Паспорт перспективного проекту № 10 

 

№10 Забезпечення закладів охорони здоров’я міста сучасним діагностичним обладнанням. 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 10000 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

 Депутати міської ради х 

 Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Цифрова Rtg-система на три робочі місця 
- Узд апарат 
- Ендоскопічна стійка з відео системою 
- Стоматологічна установка 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення медичних установ 
обладнанням, % 

80 100 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 11 
 

№11 Створення та розвиток хоспісної  допомоги. 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. 1000 

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  
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Робоча група х 

 Депутати міської ради  

 Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Створення хоспісу на базі інфекційного відділення на 15-20 ліжок для 
обслуговування жителів Бурштинської ОТГ, Рогатинського та Галицького 
районів. 

1000 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на 
момент 

заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення медичних установ обладнанням, % 80 100 
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Паспорт перспективного проекту № 12 
 

№12 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗЗОС №1 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування,тис. грн. 

Капітальний ремонт даху та водостічних систем 
Заміна світильників на енергозберігаючі 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 
Паспорт перспективного проекту № 13 

 

№13 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №1 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Забезпечити обладнанням: 

 Лінгафонний кабінет; 

 Біологічний кабінет; 

 Комп’ютерний клас; 

 Кабінет технічної праці 

 Кабінет обслуговуючої праці. 
Забезпечити заклад дошками аудиторними (6 шт.), інтерактивною панеллю, 
фліпчартами (4 шт.), столами і стільцями учнівськими (60 шт.), столами і 
лавками для їдальні (12 шт.) 
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6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) Х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів освіти, культури, 
спорту необхідним обладнанням, % 

60 100 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 14 

№14 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗЗОС №2 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 
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Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Першочергові: 

 Капітальний ремонт їдальні 

 Заміна вхідних дверей школи 

 Заміна підлогового покриття у спортзалі і коридорі 1 поверху 

 Ремонт тепломережі 
Другорядні: 

 Утеплення засаду 

 Заміна покриття даху, часткова заміна огорожі і воріт 
Облаштування баскетбольного майданчику зі штучним покриттям 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 15 

№15 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №2 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

 Облаштування медичного кабінету 

 Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 
комп’ютерного, хімічного тощо) 

 Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, дошки, 
спорт.інвентаря 

 Придбання ноутбуків для адміністрації школи 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 
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СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 Х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, культури, спорту 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 16 
 

№16 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗЗОС №3 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 
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Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

 Керівництво ЗЗОС №3 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Першочергові: 

 Встановлення огорожі по периметру школи 

 Реконструкція покриття даху 

 Облаштування спортивного майданчику 

 Ремонт тепломереж 
Другочергові: 

 Утеплення фасаду 

 Заміна підлогового покриття у коридорах 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  
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П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 17 

№17 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №3 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

 Керівництво ЗЗОС №3 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

 Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 
комп’ютерного, хімічного тощо) 

 Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, дошки, спортивного 
інвентаря 

 Придбання ноутбуків для адміністрації школи 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) Х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, культури, спорту 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 18 
 

№18 Ремонт та реконструкція приміщення  Бурштинського НВК 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2020 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 



92 
 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

 Встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям 

 Утеплення фасаду закладу 

 Встановити літні веранди для дошкільнят 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 Х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 19 
 

№19 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинського НВК 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2020 

Рік завершення проекту 2024 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

 Заміна старих електроплит 

 Встановити тренажери на подвір’ї 

 Створити відеозалу у підвальному приміщені 

 Придбати мультимедійну техніку 

 Забезпечити спортивним обладнанням 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) Х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів освіти, 
спорту, культури необхідним 
обладнанням, % 

60 100 

 
 

Паспорт перспективного проекту № 20 
 

№20 Ремонт та реконструкція приміщення  Бурштинської гімназії 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  
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Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Першочергові: 

 Ремонт даху 

 Добудова спортзалу 
Другочергові: 

 Ремонт фасаду, центрального входу, огорожі, стелі актового залу 

 Заміна труб центрального теплопостачання 

 Заміна 8-ми вікон 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 21 
 

№21 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинської гімназії 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Першочергові: 
- Придбання обладнання для кабінетів (фізичного, лінгафонного, 

комп’ютерного, хімічного тощо) 
Другочергові: 

- Придбання кухонного обладнання, учнівських меблів, комп’ютерної 
техніки, спорт.інвентаря 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) Х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, спорту, культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 22 
 

№22 Ремонт та реконструкція приміщення  Бурштинського МНВК 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 
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Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Ремонт фасаду 
- Заміна вікон, даху навчального корпусу 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 



99 
 

Паспорт перспективного проекту № 23 
 

№23 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинського МНВК 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії  

 Керівництво Бурштинського МНВК х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Оновлення транспортного парку: придбання 3 легкових  і 2 вантажних 
автомобілі, 1 трактор. 

- Придбання 6-ти швейних машинок 
- Придбання учнівських меблів, дошок, комп’ютерної техніки, проекторів, 

набору інструментів для лабораторних досліджень 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  



100 
 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, спорту, культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 24 
 

№24 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО №1 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2020 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії  
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 Керівництво Бурштинського МНВК  

 Керівництво ДНЗ №1 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Капітальний ремонт аварійного корпусу 
- Поточний ремонт приміщення середньо-старшої групи 
- Встановлення огорожі 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 
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Паспорт перспективного проекту № 25 
 

№25 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №1 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії  

 Керівництво Бурштинського МНВК  

 Керівництво ДНЗ №1 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Придбання обладнання для відкриття середньої групи 
- Придбання дитячих меблів, іграшок, електротоварів, кухонного 

інвентарю 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 Х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, спорту, культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 26 
 

№26 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО №2 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  
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Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Капітальний ремонт кімнат, коридорів, спортзалу 
- Утеплення фасаду 
- Капітальний ремонт покрівлі, огорожі, воріт, пішохідних доріжок 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 
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Паспорт перспективного проекту № 27 
 

№27 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №2 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії  

 Керівництво Бурштинського МНВК  

 Керівництво ДНЗ №1  

 Керівництво ДНЗ №2 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Придбання обладнання для відкриття середньої групи 
- Придбання дитячих меблів, кухонного інвентарю, спортивного інвентарю, 

принтеру, сканеру, килимового покриття для приміщень 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто у 
2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, спорту, культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 28 
 

№28 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО №3 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  
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Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

 Утеплення фасаду 

 Ремонт кімнат, музичної зали 

 Заміна вікон, міжгрупових дверей, огорожі 

 Реконструкція системи електропостачання 

 Ремонт павільйонів на дитячому майданчику 

 Встановлення аварійного виходу з другого поверху 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 
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Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 29 
 

№29 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №3 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2025 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

 Керівництво Бурштинської гімназії  

 Керівництво Бурштинського МНВК  

 Керівництво ДНЗ №1  

 Керівництво ДНЗ №2  

 Керівництво ДНЗ №3 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

 Придбання дитячих меблів, кухонного електрообладнання, посуду, 
іграшок, світильників, спортивного інвентаря 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент заповнення 
пастору проекту 

Значення, яке має бути досягнуто 
у 2030 р. 

Рівень оснащення закладів 
освіти, спорту, культури 
необхідним обладнанням, % 

60 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 30 
 

№30 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО №6 «Пролісок» 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група  

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  
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Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6 х 

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 
 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

 Утеплення фасаду, реконструкція фундаменту 

 Заміна покрівлі 

 Ремонт кімнат, коридорів 

 Заміна огорожі, доріжки 

 Ремонт і оновлення ігрових майданчиків 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  
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9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка закладів освіти, що потребують 
ремонту, % 

90 30 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшли енергомодернізацію, % 

75 100 

 

 

Паспорт перспективного проекту № 31 
 

№31 Якісна питна вода 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

1 Питна вода з урочищ «Корчево» і «Коростовичі», що використовується в системі 
питного водопостачання не відповідає нормам по твердості. Можливі 2 варіанти 
вирішення проблеми: 
- придбати пом′якшувальну установку та провести реконструкцію існуючої системи,  
- або прийняти участь в проекті Галицького району щодо забезпечення питною 

водою з р. Лімниця. 
2 Великі втрати питної води в мережі. Необхідно визначитись з ділянками 
водопроводів, які підлягають заміні. 
3 Вирішити проблему забезпечення питною водою с. Вигівка. 
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6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12 х 

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  12,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка населення, що має доступ до безпечної 
питної води, % 

78,7 100 

Якість питної води (за 5-бальною шкалою) 4 5 

 

Паспорт перспективного проекту № 32 
 

№32 Водовідведення і каналізація 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 
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ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Будівництво нових каналізаційних мереж і споруд приватного сектору (існуючих і 
нововиділених земельних ділянок). 
- Реконструкція КНС-5 і будівництво КНС-6. 
- Реконструкція існуючих каналізаційних мереж та очисних споруд. 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2 х 

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16 х 

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  14,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору 

проекту 

Значення, яке має 
бути досягнуто у 2030 

р. 

Частка населення, що має доступ до 
централізованого водопостачання і водовідведення, 
% 

78,7 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 33 
 

№33 Впорядкування зон відпочинку 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  
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5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- стара частина міста по вул. Шевченка. 
- нова частина міста по вул. Міцкевича 
( необхідно зробити освітлення, доріжки, лавки, дитячі ігрові площадки, видалити старі 
фаутні дерева та висадити зелені насадження) 
- озеленення міста 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1 х 

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,5  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Паспорт перспективного проекту № 34 
 

№34 Тверді побутові відходи 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

- Роздільний збір відходів. 
- Створення місць тимчасового зберігання відходів з метою подальшої 
передачі на утилізацію 
- Реконструкція існуючих майданчиків збору ТПВ 
- Сортувальна лінія 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11 х 

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13 х 

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  12,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Питома вага вторинної переробки ТПВ, % 0 80 

Частка роздільного збору ТПВ, % 2,1 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 35 
 

№35 Безпечне місто 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  
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Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Реалізація заходів щодо створення  умов для підвищення рівня безпеки у 
місті 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Паспорт перспективного проекту № 36 
 

№36 Комплексна термосанація лікарні 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Виконати комплекс робіт з повної термосанації приміщення міської лікарні  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14 х 

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  11,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка будівель бюджетної сфери, що 
пройшла енергомодернізацію, % 

75 100 

 

Паспорт перспективного проекту № 37 

№37 Модернізація ЦНАП 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн.  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  
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Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг фінансування, 
тис. грн. 

Розробити і реалізувати комплекс заходів з удосконалення роботи ЦНАП  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання»  

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17 х 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  17,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 

 
 9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Питома вага адмін.послуг, які можна 
отримати за допомогою ІТ-технологій, % 

- 80 

Рівень прозорості діяльності місцевої 
влади (бали від 0 до 10) 

10 10 
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Паспорт перспективного проекту № 38 
 

№38 Розвиток позашкільної освіти в м. Бурштин 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік 1136  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету х 

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Напрями позашкільної освіти: 
Забезпечення діяльності 30 гуртків / 412 учнів на базі ЗЗСО № 1,2,3 та Бурштинської 
гімназії. З них: 

- Художньо-естетичні (13/178)  
- Туристично-краєзнавчі (5/72) 
- Військово-патріотичні (9/117) 
- Спортивні (3/45) 

480  

Створити гуртки в межах шкільної програми:  
- Науково-технічні (4/48);  
- Екологічні (4/48) 

140 

Створити гуртки в межах позашкілля: 
- Художньо-естетичні – гончарство, малюнок, вироби з природних матеріалів 

(9/135) 
- Спортивні – футбол, волейбол, баскетбол (12/220) 

516 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  
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7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  3,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка населення, задоволеного 
доступністю і якістю послуг шкільної та 
позашкільної освіти, % 

- 80 

 
 
 

Паспорт перспективного проекту № 39 
 

№39 Побудова нового дорожнього покриття з використанням золошлаків Бурштинської ТЕС 
 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2019 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 
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3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту ПК «Прометей» ДТЕК  

Робоча група х 

Депутати міської ради  

Головні лікарі КНП «БМЦПМСД», «Бурштинська 
ЦМЛ» 

 

Керівництво ЗЗОС №1  

Керівництво ЗЗОС №2  

Керівництво ЗЗОС №3  

Керівництво Бурштинської НВК  

Керівництво Бурштинської гімназії  

Керівництво Бурштинського МНВК  

Керівництво ДНЗ №1  

Керівництво ДНЗ №2  

Керівництво ДНЗ №3  

Керівництво ДНЗ №6  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Реалізація даного проекту спрямована на вирішення однієї з найважливіших проблем 
усіх населених пунктів ОТГ. Інноваційний підхід у використанні золошлаків суттєво 
знизить вартість дорожнього покриття та дозволить прокласти дороги у всіх населених 
пунктах Бурштинської ОТГ. Реалізація проекту сприятиме розвитку рекреаційно-
туристичної інфраструктури. Заходи проекту: 

- розробка проектно-кошторисної документації на побудову дорожнього 
покриття 

- побудова дорожнього покриття для всіх громад, які входять в ОТГ. 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1 х 

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18 х 

 Середньозважена оцінка важливості проекту  13,4  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 р. 

Індикатор Значення на момент 
заповнення пастору проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка доріг загального користування з 
твердим покриттям, % 

45 70 

Частка доріг, що потребують ремонту, % 70 30 

 
 

НОВІ ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ВКЛЮЧЕННЯ ДО СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
 

Паспорт перспективного проекту ТГ.01 
 

ТГ.01 Аналіз потенціалу місцевого ринку ягідництва та формування бізнес-моделі запуску ягідного 
кооперативу  

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів  

Бурштинська міська рада х 

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Аналіз потенціалу місцевого ринку ягідництва; 
- Розроблення бізнес-моделі створення ягідного кооперативу 

 

 



126 
 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста» х 

СП2: «Комфортні умови проживання»  

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4 х 

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  4,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Темп річного приросту с/г виробництва, % - темп приросту має 
становити у середньому  

2 % в рік 

 
 

Паспорт перспективного проекту ТГ.02 
 

ТГ.02 Створення інвестиційного порталу територіальної громади 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2022 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 
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Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів  

Бурштинська міська рада х 

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста» х 

СП2: «Комфортні умови проживання»  

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3 Х 

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  3,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Паспорт перспективного проекту ТГ.03 
 

ТГ.03 Ремонт доріг і вулиць населених пунктів 10-ти округів терироріальної громади (Бовшів, 
Дем’янів, Задністрянське, Коростовичі, Насташине, Озеряни, Ст.Мартинів, Тенетники, Сарники, 
Юнашків) 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1 х 

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  1,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

Частка доріг, що потребує ремонту, % - 0 

Частка доріг з твердим покриттям, % 40 85 

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.04 
 

ТГ.02 Встановлення вуличного освітлення в округах Озеряни, Тенетники (с. Нов.Мартинів) 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2023 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Завершити роботи з вуличного освітлення в с. Озеряни 
- Виконати роботу з вуличного освітлення в с. Новий Мартинів 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1 х 

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  1,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.05 
 

ТГ.05 Розробити і реалізувати заходи з поліпшення транспортного сполучення в Коростовичівському 
окрузі 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   
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4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1 х 

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  1,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.06 
 

ТГ.06 Реалізація заходів щодо вирішення проблем водопостачання в с. Бовшів і с. Озеряни 
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1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2 х 

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12 х 

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  10,3  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  
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П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.07 
 

ТГ.07 Покращення технічного стану очисних споруд «Джерело 200» с. Задністрянське 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2 х 

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16 х 

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  14,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.08 
 

ТГ.08 Вирішення проблем поводження з відходами в округах Дем’янів, Тенетники, Сарники, Юнашків 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 
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СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13 х 

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  13,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.09 
 

ТГ.09 Реалізація заходів щодо впорядкування територій (у т. ч. озеленення) округів Задністрянське, 
Ст. Мартинів, Юнашків 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 
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Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Впорядкування (озеленення) вулиць с. Задністрянське 
- Впорядкування території навколо пам’ятника Захисникам України с. 

Старий Мартинів 
- Впорядкування території кладовища с. Юнашків 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря на території громади V 11 х 

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  8,5  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Паспорт перспективного проекту ТГ.10 
 

ТГ.10 Розвиток туристично-рекреаційної інфраструктури територіальної громади 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів  

Бурштинська міська рада х 

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Розробка сухопутного зеленого маршруту (пішого, велосипедного) 
- Розробка водного зеленого маршруту (байдарки, вітрильні катамарани) 
- Розробка концепції будівництва еко-кеипінгів/глемпінгів на території громади 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.11 
 

ТГ.11 Ремонт та реконструкція приміщень  медичних установ округів Бовшів, Задністрянське, 
Коростовичі, Озеряни, Ст. Мартинів, Тенетники 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Капітальний ремонт приміщення амбулаторії в с. Задністрянське (проведення 
опалення, перекриття даху),  

- Капітальний ремонт приміщення ФАПу в с. Озеряни 
- Поточний ремонт приміщень медичних установ в с. Бовшів, с. Коростовичі, с. 

Куропатники, с. Старий Мартинів і с. Різдвяни, с. Тенетники і с. Новий Мартинів 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.12 
 

ТГ.12 Ремонт та реконструкція приміщень закладів освіти в округах Бовшів, Задністрянське, 
Насташине, Озеряни, Тенетники 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   
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4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

- Капітальний ремонт приміщення школи в с. Задністрянське, с. Насташине, с. 
Озеряни, с. Тенетники (перекриття даху та ін.) 

- Поточний ремонт приміщення школи в с. Бовшів 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6 х 

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  6,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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Паспорт перспективного проекту ТГ.13 
 

ТГ.13 Ремонт та реконструкція закладів культури в округах Бовшів, Коростовичі, Насташине, Озеряни, 
Ст.Мартинів, Тенетники,  Юнашків 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.14 
 

ТГ.14 Матеріально-технічне забезпечення медичних установ  округів Насташине, Озеряни, Тенетники 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  
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Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5 х 

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  5,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7) х 

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.15 
 

ТГ.15 Матеріально-технічне забезпечення закладів культури с. Старий Мартинів (придбання 
комп’ютерів для роботи гуртків) 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 

 

2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів х 

Бурштинська міська рада  

АМЕР  
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5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

  

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання» х 

СП3: «Раціональне господарювання»  

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7 х 

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17  

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18  

 Середньозважена оцінка важливості проекту  7,0  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13) х 

П3: важливий (оцінки  більше 13)  

 
9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 

   

 

Паспорт перспективного проекту ТГ.16 
 

ТГ.16 Удосконалення державного управління Бурштинською ТГ 

 

1. Очікувані строки виконання 
проекту 

Рік початку проекту 2021 

Рік завершення проекту 2030 
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2. Вартість  проекту 
 

Оціночна вартість проекту, тис. грн. на рік  

Очікувані джерела фінансування:  

Місцевий бюджет х 

Субвенції держбюджету  

ДТЕК х 

Інші (гранти, благодійні внески тощо) х 

 

3. Ступінь готовності проекту На рівні проектної ідеї х 

Можливо розроблення ТЕО власними силами  

Підготовлений до реалізації   

 

4. Ініціатори проекту Місцева влада старостинських округів  

Бурштинська міська рада х 

АМЕР  

 
5. Заходи, передбачені в ході реалізації проекту, можливі джерела і обсяги їх фінансування 

Заходи Обсяг 
фінансування, 

тис. грн. 

Формування і просування іміджу Бурштинської ТГ 
Розробка і впровадження індикаторів послуг в Бурштинській ТГ 

 

 

6. Відповідність Стратегічним 
пріоритетам 

СП1: «Стало економіка міста»  

СП2: «Комфортні умови проживання»  

СП3: «Раціональне господарювання» х 

 
7. Цільова спрямованість проекту 

 
Стратегічні цілі  

Оцінка 
важливості  

напряму цілі 

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  І 1  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури І 2  

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  ІІ 3  

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  ІІ 4  

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  ІІІ 5  

6 Подальший розвиток системи освіти   ІІІ 6  

7 Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом 
та рекреаційно-туристичної інфраструктури  

ІІІ 7  

8 Підвищення рівня зайнятості населення  ІV 8  

9 Подолання нерівності у доходах населення  ІV 9  

10 Удосконалення  системи соціального захисту ІV 10  

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті V 11  

12 Підвищення якості питної води V 12  

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 
відходами  

V 13  

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель 
бюджетної сфери  

VІ 14  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів  VІ 15  

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів  VІ 16  

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  VІІ 17 х 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та 
створення ОТГ  

VІІ 18 х 

 Середньозважена оцінка важливості проекту  17,5  

 

8. Пріоритетність проекту П1: першочерговий (оцінки менше  7)  

П2: пріоритетний (оцінки від  7 до 13)  

П3: важливий (оцінки  більше 13) х 
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9. Індикатори ЦСР, що мають відношення до перспективного проекту та використовуються для 
моніторингу успішності реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Індикатор Значення на момент 
заповнення паспорту проекту 

Значення, яке має бути 
досягнуто у 2030 р. 
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