
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія сталого розвитку Бурштинської ТГ   

до 2030 року 

(із змінами та доповненнями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегія розроблена Академією публічно-приватного партнерства 
(www.appp.com.ua)  на замовлення Бурштинської міської ради 

 

2021 

 

 

http://www.appp.com.ua/


2 
 

 

ЗМІСТ 
 

  

ВСТУП 4 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
5 

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
20 

2.1. ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ 
БУРШТИНСЬКОЇ ТГ  

20 

2.2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ 
БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

28 

2.3. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
31 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 34 

3.1. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
34 

3.2. ПЛАН ДІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ «СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ 
ТГ ДО 2030 РОКУ» 

43 

3.3. ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПЛАН СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
(БАЗОВИЙ ВАРІАНТ) 

46 

3.4. ВПРОВАДЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

61 

ДОДАТКИ 64 

 
 
 
 
 
 

  



3 
 

 

 УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

 
АМЕР Агенція місцевого економічного розвитку м. Бурштин 

Галицький НПП Галицький національний природний парк 

КМУ Кабінет Міністрів України 

План Інфраструктурний План стратегії розвитку Бурштинської ТГ 

ООН Організація Об’єднаних Націй 

ОТГ Об’єднана територіальна громада 

СП1 Стратегічний пріоритет №1 «Стала економіка» 

СП2 Стратегічний пріоритет №2 «Комфортні умови проживання» 

СП3 Стратегічний пріоритет №3 «Раціональне господарювання» 

Стратегія-ТГ Стратегія сталого розвитку  Бурштинської ТГ до 2020 року  

Стратегія-2030 Стратегія сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року 

ТГ Територіальна громада 

ЦСР Цілі Сталого Розвитку Глобальної Стратегії Сталого Розвитку до 
2030 р. ООН 

  

 
 

 

 

 

 

  



4 
 

ВСТУП 

Необхідність перегляду та внесення змін до «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 
року» викликана створенням Бурштинської об’єднаної територіальної громади, до складу якої 
увійшли: 

-  м. Бурштин (так звана міська складова Бурштинської ТГ); 

- 10 старостинських округів, що об’єднують 18 населених пунктів (сільська складова 

громади). 

Міська складова Бурштинської ТГ була детально вивчена в ході розроблення «Стратегії 
сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року» (Стратегії-2030). На основі аналізу потенціалу і 
перспектив розвитку м. Бурштин в Стратегії-2030 будо визначено пріоритетні напрями розвитку 
міста і на їх основі розроблено базовий варіант Міського Інфраструктурного Плану. Стратегічними 
напрямами за їх важливістю щодо досягнення цілей сталого розвитку міста Бурштин визначені: 

 СН1: Енергоефективність і ресурсозбереження (забезпечення ефективного використання 
води, газу, тепло- і електроенергії, впровадження енергоефективності та 
енергозбереження) 

 СН2: Конкурентоспроможність (економічний розвиток міста) 

 СН3: Розвиток міської інфраструктури (житлово-комунальне господарство, дорожньо-
транспортна інфраструктура) 

 СН4: Забезпечення якісного довкілля (якість повітря, води, поводження з відходами, 
впорядкування зелених зон) 

 СН5: Забезпечення якості життя (якісна освіта, медичне обслуговування, культурна, 
туристична сфери) 

 СН6: Достойний життєвий рівень населення (зростання доходів, подолання соціальної 
нерівності, достойний рівень заробітної плати, пенсійного та соціального забезпечення, 
зайнятість) 

 СН7: Стале планування і управління (прозоре врядування, просторове планування, 
активність громади) 
 

В межах Бурштинської ТГ  проведений аналіз має бути доповнений аналізом сільської 
складової громади, тобто необхідно проаналізувати: 

- поточний стан сільських населених пунктів, які увійшли до складу громади, 

- існуючі проблеми і перспективи розвитку цих населених пунктів. 

На основі отриманих результатів мають бути зроблені висновки щодо необхідності внесення 
змін до Стратегії-2030, а саме: 

- перегляд пріоритетів реалізації стратегічних напрямів розвитку Бурштинської ТГ; 

- формування Міського Інфраструктурного плану Бурштинської ТГ. 

Після внесених змін і доповнень Стратегія-2030 враховує заходи, необхідні для стратегічного 
розвитку  територіальної громади, а сам документ відповідає назві «Стратегія сталого розвитку 
Бурштинської ТГ до 2030 року». 
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

 

 

Рис. 1.1. Склад і межі Бурштинської ТГ 

Бурштинська об’єднана територіальна громада (Бурштинська ТГ) створена у середині 2020 
року (рис. 1.1.). Межі і склад  Бурштинської ТГ визначено Розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 12 червня 2020 р. № 714-р1.  

До складу Бурштинської ТГ окрім адміністративного центру м. Бурштин увійшло 18 сіл, 
об’єднаних у 10 старостинських округів (табл. 1.1).  

  Площа Бурштинської територіальної громади становить 203,6 км. Загальна чисельність 
населення станом на 2020 рік — 24,8 тис. осіб, з них міського — 14,9 тис., сільського — 9,9 тис. осіб 

Таблиця 1.1. Населені пункти у складі Бурштинської ТГ 

Старостинські 
округи  

№ Населені пункти Населення, осіб Площа, 
кв.км 

Відстань від 
Бурштину, км 2015 р. 2020 р. 

Адміністративний 
центр 

 Бурштин 15285 14896 32,7 0 

Округи:       

Дем′янівський  1 Дем′янів 1498 1717 13,1 4,3 

 2 Вигівка 358 316 3,2 5,5 

Бовшівський 3 Бовшів 1304 1346 6,5 12,6 

Задністрянський 4 Задністрянське 1171 1178 3,9 10,1 

Коростовичівський 5 Коростовичі 444 389 7,0 5,1 

 6 Куропатники 361 294 11,3 4,5 

Насташинський 7 Насташине 806 750 15,7 5,9 

                                                           
1 Розпорядження КМУ від 12 червня 2020 р. № 714-р «Про визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних громад Івано-Франківської області» 
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Старостинські 
округи  

№ Населені пункти Населення, осіб Площа, 
кв.км 

Відстань від 
Бурштину, км 2015 р. 2020 р. 

 8 Куничі 200 174 2,1 8,2 

Озерянський 9 Озеряни 394 379 5,8 6,4 

 10 Слобода 422 366 7,1 6,1 

Старомартинівський  11 Старий Мартинів 414 403 8,9 9,4 

 12 Різдвяни 189 159 8,1 12,0 

Тенетниківський 13 Тенетники 446 443 16,8 13,6 

 14 Новий Мартинів 367 359 7,9 10,7 

Сарниківський 15 Сарники 707 572 16,3 12,9 

 16 Діброва 346 286 11,7 10,3 

 17 Заливки 31 32 0,8 16,9 

Юнашківський 18 Юнашків 790 736 11,5 11,1 

Всього по селам   10248 9899 157,7  

 

Створення Бурштинської ТГ призвело до змін у структурі населення громади. Кількість 
сільського населення зросла до 9,9 тис. осіб (рис. 1.2). 

 

 
 
 
В останні роки спостерігається тенденція до скорочення населення територіальної громади. 

Так, з 2015 по 2020 роки загальна кількість населення м. Бурштин та 18-ти населених пунктів 
скоротилася на 738 осіб (з  25,5 тис. осіб до 24,8 тис. осіб) (табл. 1.1.). 

Найбільшими селами Бурштинської ТГ є с. Дем’янів, с. Бовшів і с. Задністрянське. В кожному 
з них проживає понад 1000 мешканців. Найменшим є с. Заливки, в якому налічується всього 19  
господарств і 32 мешканці.  Це село найбільш віддалене від адміністративного центру громади – 
відстань між м. Бурштин і с. Заливки становить майже 17 км. 

В цілому половина 18-ти сіл громади розташовані на відстані більш ніж 10 км від м. Бурштин. 
Слід зазначити, що створення Бурштинської ТГ призвело до значного зростання  дорожньо-

транспортної інфраструктури.  
За рахунок приєднання 18-ти сіл зросла загальна протяжність: 
- вулично-дорожньої мережі в межах населених пунктів територіальної громади; 
- доріг загального користування, що забезпечують транспортне сполучення між населеними 

пунктами. 
В межах Бурштинської ТГ транспортне сполучення між м. Бурштин та селами здійснюється 

автомобільними шляхами державного і місцевого значення загальною протяжністю 62,6 км (табл. 
1.2). З них: 

- Національна автомобільна дорога Н09, довжина якої в межах Бурштинської ТГ становить 
15 км (рис. 1.3); 

- Територіальна автомобільна дорога Т0910, довжиною 10 км (рис. 1.4); 

Міське 
населення; 

14896

Сільське 
населення; 9899

1.2. Структура населення Бурштинської ТГ 



7 
 

- 4 обласні автомобільні дороги, загальною довжиною 26 км (рис. 1.4); 
- 4 районні автомобільні дороги, загальною довжиною  11,6 км. 

 
Таблиця 1.2. Автошляхи державного і місцевого значення на території Бурштинської ТГ 
Автошляхи Довжина автошляху  

Маршрут Розподіл за 
класифікацією 

Індекс  загальна, 
км 

 в межах 
Бурштинської 

ТГ, км 

Національні 
автошляхи 

Н09 429,5 15 Мукачево – Івано-Франківськ – …  -  
Задністрянське – Дем’янів – Бурштин – 
Насташине - … - Львів 

Територіальні 
автошляхи   

Т0910 32,9 10 Бурштин – Старий Мартинів – Калуш.   

Обласні 
автошляхи 

О090301 42,5 8 Більшівці - … - Різдвяни – Старий Мартинів – 
Новий Мартинів – Тенетники - … -  Княгиничі  

Обласні 
автошляхи 

О090305 17,4 3 Кінашів – … - Діброва – Сарники - … - Нижня 
Липиця 

Обласні 
автошляхи 

О090306 4,9 5 Насташине – Куничі - Юнашків 

Обласні 
автошляхи 

О091002 14,3 10 Світанок – Стефанівка – Діброва – Озеряни – 
Слобода – Коростовичі - Бурштин 

Районні 
автошляхи 

С090305 3,8 3,8 Задністрянське - Бовшів 

Районні 
автошляхи 

С090307 4,2 4,2 Коростовичі - Куропатники 

Районні 
автошляхи 

С090314 1,8 1,8 Дем'янів - Вигівка 

Районні 
автошляхи 

С090316 1,8 1,8 Озеряни - Слобода 

ВСЬОГО   62,6  

 
 

 
Рис. 1.3. Національний автошлях Н09 і територіальний автошлях Т0910 
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1. Територіальний шлях Т0910, обласний шлях О090301 2. Обласний шлях О090305 

  
3. Обласний шлях О090306 4. Обласний шлях О091002 

Рис. 1.4. Обласні автошляхи на території Бурштинської ТГ 
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Таблиця 1.3. Автошляхи, що забезпечують транспортне сполучення між м. Бурштин і селами Бурштинської ТГ 

 
Населені  пункти 
Бірштинської ТГ 

Нац.шлях Тер.шлях Обласні автошляхи (км) Районні автошляхи (км) Відстань від 
Бурштина, км Н09 Т0910 О090301 О090305 О090306 О091002 С090305 С090307 С090314 С090316 Ін. 

Дем′янів 4,3           4,3 
Вигівка  3,7       1,8   5,5 
Бовшів 8,8      3,8     12,6 
Задністрянське 10,1           10,1 
Коростовичі      2,7  2,4    5,1 
Куропатники      2,7  1,8    4,5 
Насташине 5,9           5,9 
Куничі 5,9    2,3       8,2 
Озеряни      6,4      6,4 
Слобода      4,3    1,8  6,1 
Старий Мартинів  9,4          9,4 
Різдвяни  9,4 2,6         12,0 
Тенетники  9,4 4,2         13,6 
Новий Мартинів  9,4 1,3         10,7 
Сарники    2,6  10,3      12,9 
Діброва      10,3      10,3 
Заливки    2,6  10,3     4,0 16,9 
Юнашків 5,9    5,2       11,1 
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Для забезпечення транспортного сполучення кожного з сіл з містом Бурштин можуть були 
задіяні  окремі ділянки різних автошляхів. Наприклад, сполучення Бурштин - Бовшів забезпечується 
автошляхами Н09 (8,8 км) і С090305  (3,8 км) (табл. 1.3).  

Так чином, якість транспортного обслуговування населення кожного з сіл територіальної 
громади в значній мірі залежить від стану не однієї, а декількох автомобільних доріг. Так, якісне 
сполучення Бурштин – Тенетники потребує якісного стану окремих ділянок таких доріг, як 
територіальний автошлях Т0910 і обласний автошлях О090301. 

Місцевий бюджет. Місцевий бюджет Бурштинської громади складається з загального і 
спеціального фондів. Власні доходи бюджету громади у 2020 р. становили 173463,23 тис. грн. (табл. 
1.4). З них до загального фонду надійшло 115214,178 тис. грн., до спеціального фонду – 58249,055 
тис. грн. 

Найбільший обсяг власних доходів місцевого бюджету громади забезпечувався 
надходженнями м. Бурштин – 72,6 %. Надходження бюджетів 10-ти старостинських округів склали 
всього 27,4 % загального обсягу надходжень. 

Обсяг надходжень до спеціального фонду на 95,42 % забезпечувався надходженнями 
Бовшівського старостинського округу. 

 
Таблиця 1.4. Власні доходи місцевих бюджетів Бурштинської громади у 2020 р. 

м. Бурштин і 
округи 

Загальний фонд Спеціальний фонд Місцевий бюджет 

Тис. грн. % Тис. грн. % Тис. гр. % 

м. Бурштин 83691,441 72,6 1728,937 2,97 85420,378 49,2 

Бовшів 5539,015 4,8 55581,24 95,42 61120,255 35,2 

Дем’янів 12815,531 11,1 1,086 0,01 12816,617 7,4 

Задністрянське 2882,232 2,5 832,328 1,43 3714,56 2,1 

Коростовичі 1241,78 1,1 10,0 0,02 1251,78 0,7 

Насташине 1762,597 1,5 9,938 0,02 1772,535 1,0 

Озеряни 838,699 0,7 70,297 0,12 908,996 0,5 

Ст. Мартинів 1130,881 1,1 7,426 0,01 1138,307 0,7 

Тенетники 1482,994 1,3 7,442 0,01 1490,436 0,9 

Сарники 2977,531 2,6 0,362 0,01 2977,893 1,7 

Юнашків 851,476 0.8 0 0 851,476 0,6 

Всього 115214,178 100 58249,055 100 173463,23 100 

 
Структура надходжень бюджетів старостинських округів має суттєві відмінності (табл. 1.5). 

Так, загальний фонд бюджету Бовшівського старостинського округу формується головним чином за 
рахунок: 

- Податку на доходи з фізичних осіб – 51,6 %; 
- Плати за землю – 20,48 %; 
- Податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок – 17,65 %. 

На відміну від цього, загальний фонд бюджету Дем’янівського старостинського округу 
формується на 56,53 % за рахунок внутрішніх податків на товари і послуги і на 22,4 % за рахунок 
податку на доходи з фізичних осіб. 

Найбільша питома вага плати за землю у структурі загального фонду бюджету 
Сарниківського старостинського округу (59,1 %), найменша - у структурі загального фонду бюджету 
Дем’янівського старостинського округу (11, 9 %). 

Єдиний податок (у т. ч. фіксований с/г податок) найбільше впливає на доходи бюджету 
Тенетниківського округу (39,63 %), найменше – на доходи бюджетів Бовшівського і Дем’янівського 
округів. 

У структурі видатків загального фонду бюджетів старостинських округів найбільша питома 
вага у 2020 р. припадала на державне управління (оплата праці і соціальне забезпечення, оплата 
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обладнання і матеріалів, комунальних та інших послуг). Витрати на реалізацію функцій державного 
управління у 2020 р. коливалися від 23,9 % до 88 % витрат загального фонду (табл. 1.6). Другі за 
обсягом стаття витрат – житлово-комунальне господарство і економічна діяльність. Обсяги 
міжбюджетних трансфертів становили у 2020 р. від 2,57 % до 50,37 % у видатках загального фонду 
бюджетів старостинських округів. 
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Таблиця 1.5. Структура надходжень загального і спеціального фонду бюджетів старостинських округів Бурштинської ТГ у 2020 р. 

  
 

Джерела надходжень 
Питома вага надходжень у загальному обсязі, % 

Бовшів Дем’янів Задністрянське Коростовичі Насташине Озеряни Старий 
Мартинів 

Тенетники Сарники Юнашків 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Податок та збір на доходи з фізичних 
осіб 

51,6 22,4 54,5 22,5 39,6 52,3 37,8 35,0 24,8 43,7 

Внутрішні податки на товари і послуги 0,54 56,53 0,96 1,12 0,74 1,61 0,78 0,53 0,14 0,5 

Плата за землю 20,48 11,93 30,02 40,32 32,36 12,60 26,88 22,14 59,1 20,59 

Податок на нерухоме майно відмінне 
від земельної ділянки 

17,65 2,79 4,05 0,34 1,94 16,53 3,98 1,85 0,05 1,73 

Єдиний податок (у т. ч. фіксований с.г.п-
к) 

6,1 6,1 10,16 34,27 24,39 16,88 30,56 39,63 15,85 33,42 

Інші надходження (державне мито,  
рентна плата, плата за адміністративні 
послуги) 

3,63 0,25 0,31 1,45 0,97 0,08 0 0,85 0,06 0,06 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Екологічний податок 98,17 100 2,36  0,3 0,42 2,72 0,98 3,59 0 

Власні надходження бюджетних 
установ 

1,82 0 0,31 100 99,7 99,58 0 89,22 0 0 

Відшкодування втрат с/г і л/г 
виробництва 

0 0 0 0 0 0 1,62 9,8 0 0 

Стягнення за шкоду навколишнього 
середовища внаслідок господарської 
діяльності 

0,01 0 0 0 0 0 0 0 96,41 0 

Кошти від продажу землі не с/г 
призначення 

0 0 97,33 0 0 0 95,66 0 0 0 
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Таблиця 1.6. Структура видатків загального фонду бюджетів старостинських округів Бурштинської ТГ у 2020 р. 

  
 

Статті видатків 
Питома вага видатків у загальному фонді, % 

Бовшів Дем’янів Задністрянське Коростовичі Насташине Озеряни Старий 
Мартинів 

Сарники Тенетники Юнашків 

Державне управління 
 

23,9 33,25 59,81 76,84 71,87 86,81 87,99 56,54 83,95 86,76 

Соціальний захист і соціальне 
забезпечення 

1,51 2,92 1,21 0,53 0,31 2,10 0 1,61 0,41 1,87 

Охорона здоров’я 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,26 

Культура і мистецтво 
 

0,2 0,82 0 0 0 0 0 6,21 2,03 2,24 

Фізична культура і спорт 
 

0,13 0,63 1,89 0 0 1,05 0 0 0 0 

Житлово-комунальне господарство 
 

11,37 25,51 13,29 17,82 18,62 1,47 5,58 3,5 10,1 2,59 

Економічна діяльність 
 

12,52 12,25 14,61 1,18 5,24 0 0 11,56  2,71 

Міжбюджетні трансферти 
 

50,39 24,26 9,19 3,63 3,96 8,57 6,43 20,57 3,51 2,57 

Інша діяльність 
 

0 0,36 0 0 0 0 0 0 0 0 

ВСЬОГО 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Економічна діяльність. В цілому промисловий комплекс Бурштинської ТГ  представлений:  
1. Потужним підприємством – Бурштинська ТЕС (постачання електроенергії, пари та 

кондиційованого повітря), що складає 99,8% у структурі промислової продукції міста Бурштин;  
2. КП «Житловик» (надання послуг водопостачання, каналізації, поводження з відходами), 

до якого приєднане внаслідок реорганізації Підприємство житлово-комунального господарства с. 
Задністрянське; 2 ) 

3. Підприємствами переробної промисловості (виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, елементи конструкцій збірні для будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного) – у м. Бурштин, с. Дем’янів (ПАТ «Домобудівник1»), с. 
Задністрянське (ТОВ «ГалВапно») та ін.  

4. Підприємствами малого бізнесу, головним чином зорієнтованого на діяльність у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг для населення. Станом на початок 2020 р. на території 
тільки міста Бурштин функціонували 83 підприємств малого і середнього бізнесу, зареєстровано 
більше 400 підприємців – фізичних осіб.  

Сільське господарство представлено діяльністю: 
- господарств населення – 600 га (зернові культури і кормові коренеплоди, картопля);  
- сільськогосподарськими підприємствами – 92 га (зернові культури і кормові 

коренеплоди, картопля);  
- фермерськими господарствами – 52 га (зернові культури і кормові коренеплоди). 
Створення Бурштинської ТГ змінило структуру житлово-комунального господарства за 

рахунок значного зростання кількості будинків приватного сектору. В цілому до складу  житлово-
комунального господарства Бурштинської ТГ входять: 

- 103 багатоквартирних будинків м. Бурштин (4-х та 5-ти поверхові панельні 
будинки, побудовані у 1960-х роках); 

- Понад 3000 будинків приватного сектору м. Бурштин; 
- Понад 4300 будинків приватного сектору сіл Бурштинської ТГ; 
- Водопровідні, каналізаційні, теплові мережі м. Бурштин та інших населений 

пунктів; 
- Мережі зовнішнього освітлення (57 км  належать м. Бурштин). 

Проблеми зовнішнього освітлення не вирішені у повній мірі майже у всіх населених пунктах 
громади. У селах Куничі, Озеряни, Слобода мережі зовнішнього освітлення відсутні повністю, у 
решті сіл проблеми зовнішнього освітлення вирішені лише частково. 

В галузі освіти в м. Бурштин функціонує 10 навчальних закладів, з них: 
- 4 заклади дошкільної освіти, 
- 5 закладів загальної середньої освіти, 
- 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат.  

Зі створенням Бурштинської ТГ кількість навчальних закладів зростає більш ніж удвічі (до 23 
закладів), за рахунок приєднання: 

- 9-ти закладів загальної середньої освіти (в т. ч. 2 НВК) 
- 4-х заклади дошкільної освіти (табл. 1.7).  

Мережа закладів загальної середньої освіти Бурштинської ТГ охоплює навчанням 1756 учнів 
м. Бурштин і 588 учнів інших населених пунктів громади. Найбільш заповненими є сільські школи с. 
Задністрянське (166 учнів), с. Бовшів (98 учнів), с. Новий Мартинів (72 учня), с. Насташине (71 учень). 
Найменше учнів у школах с. Юнашків (20 учнів), с. Старий Мартинів (20 учнів),  с. Сарники (31 учень). 

Загальноосвітні школи функціонують тільки у половині сіл Бурштинської ТГ. При цьому тільки 
у с. Задністрянське діє школа І-ІІІ ступеня. Всі інші навчальні заклади – це школи І-ІІ ступенів. Слід 
відмітити  низький рівень наповненості класів сільських шкіл: якщо у м. Бурштин середня 
наповненість класу становить 24 учні, то у 9-ти сільських школах середня наповненість класу складає 
10 учнів. Ще менше наповненість класу (7-8 учнів) в школах с. Слобода, с. Дем′янів, с. Новий 
Мартинів, с. Старий Мартинів (рис. 1.7). 

                                                           
2 Рішення Бурштинської міської ради від 21 січня 2021 року № 14/7-21 
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  Відсутність шкіл у половині з 18-ти сіл Бурштинської ТГ виводить на перший план проблему 
шкільних автобусів. Необхідно забезпечити підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників, які 
проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км. Інша важлива проблема пов’язана зі 
слабкою матеріально-технічною базою шкіл, яка потребує значного покращення. 

Таблиця 1.7. Мережа закладів загальної середньої освіти Бурштинської ТГ 

 
Населені пункти 

 
Заклади 
освіти 

Проектна 
спромож-

ність, 
кіл. учнів 

Реальна 
кількість 

учнів, 
осіб 

Реальна 
кількість 

класів, 
од. 

Середня 
наповню-
ваність 
одного 
класу, 

учнів, ос. 

Ексклю-
зивна 

освіта, 
(учнів 

/класів) 

Бурштин Гімназія 258 219 9 24  

 ЗОШ І-ІІІ ст. №1 224 212 11 19 6/5 

 ЗОШ І-ІІІ ст. №2 964 620 25 25 2/2 

 ЗОШ І-ІІІ ст. №3 1050 553 23 24 9/7 

 НВК І ст. 150 152 7 22  

 МНВК 170 134 7 19  

Всього по Бурштину 6 2646 1756 75 24 17/14 

Дем′янів ЗОШ І-ІІ ст. 450 59 8 7  

Бовшів ЗОШ І-ІІ ст. 360 98 9 11  

Задністрянське ЗОШ І-ІІІ ст. 422 166 11 15 2/2 

Коростовичі -      

Насташине ЗОШ І-ІІ ст. 100 71 7 10  

Озеряни (с. Слобода) НВК І-ІІ ст. 220 51 8 6  

Старий Мартинів ЗОШ І-ІІ ст. 150 20 3 7  

Тенетники (с. Н.Мартинів) НВК І-ІІ ст. 192 72 9 8  

Сарники Філія І-ІІ ст. 
Слобіцького 
НВК  

190 31 2 15  

Юнашків ЗОШ І ступеня 245 20 2 10  

Всього по округах 9 2329 588 58 10 2/2 

ВСЬОГО 15 4975 2344 133 11 19/16 

 

 

 
Мережа закладів дошкільної освіти Бурштинської ТГ складається з: 

- 4-х дитячих садочків м. Бурштин, 
- 1 навчально-виховного комплексу «школа-дитячий садочок» м. Бурштин, 
- 4-х сільських дитячих садочків у селах Бовшів, Дем’янів, Задністрянське, Насташине, 

0 5 10 15 20 25 30

Слобода

Старий Мартинів

Дем′янів

Новий Мартинів

Юнашків

Насташине

Бовшів

Сарники

Задністрянське

Бурштин

Рис. 1.5.Середня наповнюваність одного класу, учнів
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- 2-х дошкільних підрозділів навчально-виховних комплексів у селах Слобода і Новий 
Мартинів (табл. 1.8). 

З 18-ти сіл Бурштинської ТГ тільки у 6-ти селах функціонують заклади дошкільної освіти. В 
них виховується 176 дітей, що становить всього 43 % від загальної кількості дітей дошкільного віку.  

У закладах м. Бурштин дошкільною освітою охоплено 506 дитини, середня наповненість 
однієї групи становить 23 дитини, у сільських дитячих садочках наповненість групи у середньому 
складає 17 дітей.  

У м. Бурштин місць у дитячих садочках недостатньо: коефіцієнт їх використання (кількість 
дітей на 1 місце) перевищує одиницю і в середньому становить 1,13. Ще гірша ситуація у дитячих 
садочках в сільській місцевості: тільки половина дітей дошкільного віку (209 з 412 дітей) 
забезпечена місцями у дитячих садочках. 

Проблеми, що об’єднують всі заклади дошкільної освіти Бурштинської ТГ, пов’язані з їх 
незадовільним матеріально-технічним станом. Більшість закладів освіти потребує ремонту і 
реконструкції  з метою підвищення їх енергоефективних характеристик. 

Таблиця 1.8. Мережа закладів дошкільної освіти Бурштинської ТГ 

Населені пункти Заклади 
дошкільної освіти 

Кількість 
місць, од. 

Кількість 
дітей, 

осіб 

Кількість 
груп, од. 

Кількість 
дітей на 
1 місце 

Середня 
чисельність 

групи, 
дітей 

Бурштин ЗДО №1 «Веселка» 46 48 2 1,04 24 

 ЗДО №2 «Берізка» 150 159 7 1,06 23 

 ЗДО №3 
«Світлячок» 

115 142 6 1,24 24 

 ДНЗ №6 «Пролісок» 116 137 6 1,18 23 

 НВК 20  20 1 1,00 20 

Всього по 
Бурштину 

5 447 506 22 1,13 23 

Дем′янів ЗДО «Сонечко» 24 30 2 1,25 15 

Бовшів ЗДО «Сонечко» 35 30 2 0,86 15 

Задністрянське ЗДО «Калинонька» 55 56 3 1,02 18 

Коростовичі -      

Насташине ЗДО «Сонечко» 35 20 1 0,57 16 

Озеряни (с. 
Слобода) 

НВК 30 22 1 0,73 20 

Старий Мартинів -      

Тенетники (с. 
Новий Мартинів) 

НВК 30 18 1 0,60 18 

Сарники -      

Юнашків -      

Всього по округах 6 209 176 10 0,83 17 

ВСЬОГО 11 656 673 32 1,08 21 

 

Медичне обслуговування мешканців Бурштинської ТГ здійснюється 18 медичними 
закладами, розташованими у м. Бурштин і селах Бурштинської ТГ. До складу мережі медичних 
закладів входять: 

- Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська центральна міська лікарня», 
розташовано у м. Бурштин і обслуговує міське і сільське населення Бурштинської ТГ; 

- Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» (м. Бурштин); 

- 4 амбулаторії загальної практики – сімейної медицини (АЗПСМ) – у селах Бовшів, 
Задністрянське, Старий Мартинів, Сарники; 
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- 13 фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП). 

Майже у кожному з сіл Бурштинської ТГ функціонує медичний заклад (АЗПСМ або ФАП). 
Виняток становлять тільки два населених пункти: 

- с. Вигівка, внаслідок близького розташування до Бурштина; 
- с. Заливки, внаслідок занадто малих розмірів. 

На сьогоднішній день в межах медичної реформи продовжується поступова реорганізація 
існуючих ФАП-ів, та створення на їх основі амбулаторій ЗПСМ або Пунктів здоров’я (ПЗ). Діючі 
медичні установи тільки на 80 % оснащені необхідним діагностичним обладнанням, більшість з них 
потребують ремонту, рівень підключення до системи Інтернет складає всього 30 %. 

До мережі закладів культури Бурштинської ТГ входять: 

1. Заклади культури м. Бурштин: 

- Будинок культури ім. Т.Г. Шевченка,  
- Міська бібліотека для дітей, 
- Міська бібліотека для дорослих,  
- Міська дитяча музична школа,  
- Історико-етнографічний музей «Берегиня»,  
- Музей визвольних змагань, 
- Оркестр духових інструментів. 

2. Сільські заклади культури,  які є структурними підрозділами відділу культури, туризму і 
зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради: 

- Будинки культури і клуби с. Вигівка, с. Бовшів, с. Дем'янів, с. Задністрянське, с. 
Коростовичі, с. Куропатники, с. Насташине, с. Куничі, с. Озеряни, с. Слобода, с. Старий 
Мартинів, с. Новий Мартинів, с. Різдвяни, с. Тенетники, с. Сарники, с. Діброва, с. 
Юнашків;  

- Сільські бібліотеки с. Вигівка, с. Дем'янів, с. Бовшів, с. Коростовичі, с. Куропатники, с. 
Насташине, с. Куничі, с. Озеряни,  с. Слобода, с. Старий Мартинів, с. Новий Мартинів, с. 
Різдвяни, с. Тенетники, с. Сарники, с. Юнашків.  

Культурний потенціал сіл Бурштинської ТГ в цілому відповідає мінімальним стандартам 
забезпечення населення культурними послугами, які встановлені у так званому «мінімальному 
культурному кошику», що розробляється Міністерством культури України 3. 

«Мінімальний культурний кошик» встановлює базовий набір культурних послуг для 
населених пунктів до 5000 мешканців, до якого входить 5 категорій послуг: 

1. Бібліотечні послуги (доступ до інтернету) 

2. Послуги з організації аматорської творчості 

3. Створення умов для збереження і розвитку народного мистецтва і промислів 

4. Забезпечення місця для проведення зібрань та культурних заходів  

5. Організація культурного дозвілля мешканців 

Слід відмітити, що базовий набір культурних послуг може бути забезпечений на основі   
функціонування у селі клубного закладу і бібліотеки (табл. 1.9). 

Існуюча мережа клубних і бібліотечних закладів 18-ти сіл Бурштинської ТГ повністю 
задовольняє всім вимогам  базового рівня «мінімального культурного кошику»: 

                                                           
3 «Мінімальний культурний кошик». Мінімальні стандарти забезпечення населення культурними послугами. 
– Сайт Української бібліотечної асоціації . - https://ula.org.ua/news/3767-proekt-minimalnoho-kulturnoho-
koshyka-vid-ministerstva-kultury-ukrainy 

https://ula.org.ua/news/3767-proekt-minimalnoho-kulturnoho-koshyka-vid-ministerstva-kultury-ukrainy
https://ula.org.ua/news/3767-proekt-minimalnoho-kulturnoho-koshyka-vid-ministerstva-kultury-ukrainy
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- у 17-ти селах діють клуби або будинки культури (крім с. Заливки), 

- у 15-ти селах функціонують бібліотеки (крім с. Задністрянське, с. Діброва, с. Заливки).  

Села, в яких відсутні культурні заклади, знаходяться на відстані 3-4 км від найближчих до 
них сіл, де функціонують і клуби і бібліотеки.  

 
Таблиця 1.9. Базовий рівень «мінімального культурного кошику» 

Категорії послуг 
(базовий рівень) 

Культурний 
заклад, що 

забезпечує надання 
базових послуг 

 
Вимоги до функціонування культурного закладу 

1. Бібліотечні послуги Бібліотека 

- Бібліотека відкривається на 500-750 жителів зони 
обслуговування. 
- Відстань між бібліотеками не перевищує 3 км. 
- При цьому бібліотека може функціонувати у кожному 
селі не залежно від кількості населення.  
- Бібліотека, де працює її штатний працівник  повинна 
бути доступна населенню не менше 16 год. на 
тиждень. 
- Бібліотека має забезпечити доступ до Інтернету. 

2. Організація 
аматорської творчості 

Клубний заклад 
(будинок культури, 
клуб, народний дім, 

дім народної 
творчості) 

- Базовий клубний заклад створюється в населеному 
пункті до 1500 осіб. 
- У селах з кількістю жителів понад 300 чоловік, 
розташованих далі ніж 3 км від базового (найближчого) 
клубного закладу, має діяти  свій клубний заклад. 
- Клуб має забезпечити не менше 100 місць у залі. 
- Клуб має бути забезпечений пристосованими 
приміщеннями для функціонування клубних 
формувань,  а також кіноустановкою. 

 3. Умови для 
збереження народного 
мистецтва і промислів 

4. Місце для проведення 
зібрань та культурних 
заходів 

5. Організація 
культурного дозвілля 
мешканців 

 

Завдяки своєму рекреаційному потенціалу Бурштинська ТГ може посісти вагоме місце в 
туристичній інфраструктурі області. На території Бурштинського лісництва, зосереджені значні лісові 
ресурси, а водні ресурси займають понад 50% всіх водойм Галицького району.  

Практично вся територія Бурштинської ТГ входить до складу Галицького національного 
природного парку (НПП), створеного у 2004  році, який охоплює долину ріки Дністер та його 
допливів – Лімниці, Лукви, Гнилої Липи. Бурштинське водосховище належить до Галицького НПП на 
особливих умовах – воно входить до складу парку, але без вилучення у землекористувачів (рис. 1.6). 
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Межі Бурштинської ТГ Межі Галицького національного природного парку 

Рис. 1.6. Межі Галицького національного природного парку і Бурштинської ТГ 

Найбільш цінними у природоохоронному та рекреаційному значенні є: 

- лісові урочища: «Корчева» (поблизу с. Дем’янів), «Тенетники» (с. Тенетники), 
«Вертебиста», «Дуброва та Язвине», «Юнашківське болота» (с. Юнашків), 
«Куропатницький Камінь» (с. Куропатники); 

- лучно-степові ділянки: «Касова Гора» (поблизу с. Бовшів), «Озеряни»; 
- водно-болотні комплекси: Бурштинське водосховище, риборозплідні ставки. 

Для розвитку туристичної інфраструктури громади необхідно використовувати переваги 
національних природних парків, пов’язані з природоохоронною діяльністю.  
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РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

2.1 ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ  

Думка експертного середовища була сформована на основі анкетного опитування 30-ти 
експертів, які надали відповіді стосовно проблем і перспектив розвитку 18-ти населених пунктів, що 
увійшли до складу Бурштинської ТГ. 

Попереднє опитування, яке дозволило оцінити поточний стан і перспективи розвитку міста 
Бурштин, виконувалося на  стадії розробки «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року». 
Його результати були покладені в основу визначення важливості стратегічних напрямів розвитку 
міста. Теперішнє опитування, яке стосується оцінки ситуації у 18-ти селах старостинських округів,  
має доповнити результати попереднього опитування.  

Думка експертів щодо визначення пріоритетних напрямів подальшого розвитку своїх 
населених пунктів розподілилася наступним чином (табл. 2.1.1.) 

Таблиця 2.1.1. Результати експертного опитування щодо перспективних напрямків 
розвитку населених пунктів 

 
Перспективні напрямки розвитку населених пунктів 

% експертів, які визначили пріоритет 
напрямку 

На 1 місці На 2 місці На 3 місці 

Створення умов для зростання рівня зайнятості 30 10 20 

Подальший розвиток сільського господарства (розвиток 
фермерства, вирощування, переробка продукції рослинництва 
та тваринництва) 

29 40 0 

Подальший розвиток транспортної та комунальної 
інфраструктури 

23 7 17 

Покращення якості довкілля (якість води, повітря, поводження 
з відходами тощо) 

10 17 13 

Поліпшення якості і доступності медичного обслуговування 
населення 

3 13 3 

Інші напрями розвитку 5 13 47 

ВСЬОГО 100 100 100 

 

Першими серед пріоритетів розвитку населених пунктів на думку більшості експертів є: 

- створення умов для зростання рівня зайнятості населення (на думку 30 % експертів); 
- подальший розвиток сільського господарства та підтримка фермерства (29 % експертів); 
- розвиток транспортної та комунальної інфраструктури (23 % експертів). 

В той же час, для 40 % експертів подальший розвиток сільського господарства є другим за 
важливістю напрямом розвитку.  

Найвагомішим серед пріоритетів третього рівня 20 % експертів вважають забезпечення 
зайнятості населення. 

В цілому, перелічені в таблиці 2.1.1  п’ять перспективних напрямів є найважливішими для 
подальшого розвитку населених пунктів Бурштинської ТГ (рис. 2.1.1). 
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-  

 

Рис. 2.1.1. Питома вага експертів, що визначили напрям одним з трьох головних пріоритетів 
розвитку населених пунктів 

В ході визначення проблем кожного населеного пункту найсуттєвіші з них були 
перенумеровані експертами у порядку їх пріоритетності (найважливіша проблема на 1-місці, 
найменш важлива – на останньому). В результаті кожна з проблем отримала початкову оцінку у 
відповідності з її пріоритетом: чим нижче оцінка проблеми, тим вище її важливість у розвитку 
населеного пункту. 

На основі отриманих початкових оцінок були розраховані зведені оцінки старостинських 
округів за показниками, наведеними у таблиці 2.1.2. Значення зведених оцінок за кожним з округів 
наведені у Додатку 1. 

Таблиця 2.1.2. Перелік узагальнених показників експертного опитування 

№ Узагальнені показники експертного опитування 

1 Оцінка потенціалу розвитку виробництва 

2 Оцінка рівня підтримки малого бізнесу 

3 Оцінка розвитку с/г (у т. ч. фермерства) 

4 Оцінка розвитку переробної галузі (с/г продукції) 

5 Оцінка проблем зайнятості населення 

6 Оцінка якості і доступності освіти 

77 Оцінка розвитку сфери культури 

8 Оцінка стану медичного обслуговування 

9 Оцінка розвитку туристично-рекреаційної галузі 

10 Оцінка розвитку транспортної інфраструктури 

11 Оцінка розвитку комунальної інфраструктури 

12 Оцінка якості довкілля (повітря, вода) 

Створення умов 
для зростання 

рівня зайнятості
22%

Подальший 
розвиток 

сільського 
господарства 

26%

Подальший розвиток транспортної та 
комунальної інфраструктури

17%

Покращення 
якості довкілля

4%

Поліпшення якості і 
доступності 
медичного 

обслуговування 
7%

Інші напрями 
розвитку

24%
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№ Узагальнені показники експертного опитування 

13 Оцінка проблем поводження з відходами 

14 Оцінка проблем водовідведення, підтоплення, берегоукріплення 

15 Оцінка проблем ресурсозбереження комунальних мереж  

16 Оцінка проблем підвищення енергоефективності будівель 

17 Оцінка рівня надання адміністративних послуг 

 

Згідно методики розрахунку зведених оцінок, їх значення визначаються в інтервалі [0,  20]. 
Чим нижча оцінка, тим вагомішими і чисельнішими є проблеми округу, вказані експертами. 
Навпаки, чим вища оцінка, тим менше проблем існує в окрузі. Оцінка 20 означає повну відсутність 
проблем.  

Аналіз отриманих результатів дозволив визначити найбільш проблемні сфери 
життєдіяльності кожного із старостинських округів. На думку експертного середовища вирішення 
цих проблем є критично важливим для подальшого сталого розвитку Бурштинської ТГ в цілому. 

Так, за експертною оцінкою найбільшою проблемою с. Бовшів є низький рівень зайнятості, 
що впливає на життєвий рівень мешканців кругу: тільки 84 % працездатного населення мають 
робочі місця. 

На другому місці є екологічні проблеми. В першу чергу це стосується проблем забруднення 
атмосферного повітря та якості питної води. 

Третє місце посідають проблеми, пов’язані з розвитком комунальної і транспортної 
інфраструктури: стан мереж водопостачання, транспортне сполучення, якість ремонту доріг (рис. 
2.1.2). 

 

Рис. 2.1.2. Експертні оцінки проблем розвитку Бовшівського старостинського округу 

У с.Дем’янів та с.Вигівка на першому місці стоять проблеми якості довкілля, серед яких 
проблеми водовідведення, підтоплення та берегоукріплення. 

На другому місті за важливістю визначаються проблеми, які впливають на якість життя 
мешканців, зокрема, підвищення якості та доступності освіти і медичного обслуговування, розвиток 
культурної сфери, туристично-рекреаційної галузі. 

Третє місце займають проблеми розвитку інфраструктури, в першу чергу, комунальної галузі 
(рис. 2.1.3).   

 

0 2 4 6 8 10 12

СН7: Стале управління і планування…..................  

СН1: Енергоефективність і ресурсозбереження….

СН2: Економічний розвиток…..................................

СН5: Якість життя населення….................................

СН3: Розвиток інфраструктури…...............................

СН4: Якісне довкілля…..............................................

СН6: Життєвий рівень населення…..........................

1. Бовшівський старостинський округ (с. Бовшів)
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Рис. 2.1.3. Експертні оцінки проблем розвитку Дем’янівського старостинського округу 

На думку експертів, у с. Задністрянське на першому місті стоять проблеми низького рівня 
зайнятості населення, необхідність створення нових робочих місць, особливо для молоді. 

На другому місті - проблеми розвитку комунальної інфраструктури, третє місце займають 
екологічні проблеми (якість води, повітря, поводження з відходами) (рис. 2.1.4). 

 

Рис. 2.1.4. Експертні оцінки проблем розвитку Задністрянського старостинського округу 

Головною проблемою для мешканців с. Коростовичі та с. Куропатники, на думку експертів, 
є зайнятість населення. На другому місці – розвиток комунальної і транспортної інфраструктури, на 
третьому місці проблеми економічного розвитку, зокрема, підтримка розвитку малого бізнесу та 
сільськогосподарського виробництва (рис.2.1.5). 

 

Рис. 2.1.5. Експертні оцінки проблем розвитку Коростовичівського  старостинського округу 

За експертними оцінками найбільш проблемними для мешканців с. Насташине і с. Куничі є 
питання:  

 створення нових робочих місць; 
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СН2: Економічний розвиток

СН1: Енергоефективність і ресурсозбереження

СН3: Розвиток інфраструктури

СН5: Якість життя населення

СН4: Якісне довкілля
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 розвиток фермерства і сільськогосподарського виробництва та підтримка малого бізнесу; 

 підвищення якості і доступності освіти та розвиток культурної сфери (у тому числі 
туристично-рекреаційної галузі) (Рис. 2.1.6). 

 

Рис. 2.1.6. Експертні оцінки проблем розвитку Насташинського  старостинського округу 

Найголовнішою проблемою мешканців Озерянського округу є низький життєвий рівень, 
пов’язаний в першу чергу з відсутністю нових робочих місць та високим рівнем безробіття. 

На другому і третьому місцях майже з однаковими оцінками проблеми розвитку 
комунальної інфраструктури та підвищення якості медичного обслуговування населення (рис. 2.1.7).  

 

Рис. 2.1.7. Експертні оцінки проблем розвитку Озерянського  старостинського округу 

Основні проблемні напрями розвитку Сарниківського округу становлять: 

- підвищення рівня зайнятості населення; 
- розвиток комунальної і дорожньо-транспортної інфраструктури; 
- створення умов для розвитку сільськогосподарського виробництва та підтримки 

фермерських господарств (рис. 2.1.8). 
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Рис. 2.1.8. Експертні оцінки проблем розвитку Сарниківського  старостинського округу 

Основною проблемою Старого Мартиніва і Різдвян є низький рівень доходів населення 
внаслідок відсутності робочих місць. Крім того, сталий розвиток округу потребує вирішення 
проблем комунальної і транспортної інфраструктури. Підвищення якості життя населення залежить 
від покращення медичного обслуговування мешканців, подальшого розвитку освітньої та 
культурної сфери (у т. ч. туристично-рекреаційної галузі) (рис. 2.1.9). 

 

Рис. 2.1.9. Експертні оцінки проблем розвитку Старомартинівського старостинського округу 

На першому місці у Тенетниківському окрузі майже з однаковими оцінками визначені 
проблеми рівня і якості життя населення округу. Це проблеми зайнятості населення, якості і 
доступності освіти, медичного обслуговування, розвитку культурної та туристичної сфери. 

З невеликим відривом визначена важливість вирішення проблем економічного розвитку 
(розвиток переробної сільськогосподарської галузі, підтримка розвитку фермерства). 

Важливе значення мають проблеми забезпечення якісного довкілля (вирішення проблем 
поводження з відходами, проблем водовідведення, підтоплення, берегоукріплення) (рис. 2.1.10). 

 

Рис. 2.1.10. Експертні оцінки проблем розвитку Тенетниківського старостинського округу 
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Головною проблемою мешканців с. Юнашків є забезпечення зайнятості населення округу. 

Майже однаковими за важливістю є проблеми якості життя населення (якість і доступність 
освіти, медичного обслуговування і розвиток культурної сфери) і якості довкілля  (поводження з 
відходами, якість води і повітря, проблеми водовідведення, підтоплення). 

Важливим для мешканців округу є вирішення проблем комунальної і транспортної 
інфраструктури (Рис. 2.1.11). 

 

Рис. 2.1.11. Експертні оцінки проблем розвитку Юнашківського старостинського округу 

 

Поглиблений аналіз розрахованих оцінок дозволяє визначити найбільш загальні проблемні 
напрями, що притаманні практично всім населеним пунктам і які оцінені експертами, як кризові:  в 
першу чергу це  проблеми, пов’язані з життєвим рівнем населення, проблеми забезпечення якості 
життя населення, проблеми комунальної і транспортної інфраструктури, проблеми економічного 
розвитку і якості довкілля. 

Узагальнюючи думку експертів слід зазначити, що важливішою проблемою мешканців всіх 
округів є низький рівень доходів, пов’язаний з недостатністю робочих місць, низьким рівнем 
заробітних плат і пенсій, недостатнім соціальним забезпеченням.  

Найбільш актуальними ці проблеми є для населення с. Бовшів і с. Озеряни, найменш 
важливими, на думку експертів, ці проблеми є для мешканців с. Дем’янів (рис. 2.1.12). 

 

Рис. 2.1.12. Рейтинг округів за оцінкою проблем підвищення життєвого рівня населення 

Важливим проблемним напрямом, що стосуються мешканців всіх округів, є забезпечення 
якості життя – освітнє, медичне, культурне забезпечення населення. 
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Найбільш критичним стан з забезпеченням достойної якості життя становить для мешканців 
Бовшіва і Тенетників. Найбільш задоволеними зі станом речей у цій сфері мешканці Коростовичів та 
Сарників (рис. 2.1.13).  

 

Рис. 2.1.13. Рейтинг округів за оцінкою проблем забезпечення якості життя населення 

Практично для всіх округів важливою є необхідність вирішення транспортних і комунальних 
проблем. Результати анкетного опитування вказують на важливість розвитку транспортної і 
комунальної інфраструктури у с. Бовшів та с. Коростовичі. Для с. Дем’янів та с. Насташине, на думку 
експертів, ці проблеми є менш актуальними (рис. 2.1.14). 

 

Рис. 2.1.14. Рейтинг округів за оцінкою проблем розвитку транспортної і комунальної 

інфраструктури 

Отже, зважаючи на думку експертного середовища, сталий розвиток населених пунктів 
старостинських округів Бурштинської ТГ потребує, в першу чергу,  вирішення проблем розвитку 
найбільш критичних стратегічних напрямів: 
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 СН4: Якісне довкілля  

 СН2: Економічний розвиток 
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2.2. КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ СТАРОСТИНСЬКИХ ОКРУГІВ 
БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

 

В комплексній оцінці стану та перспектив розвитку сільської складової Бурштинської ТГ 
експертні дані були доповнені статистичними даними, наданими фахівцями Бурштинської міської 
ради (табл. 2.2.1).  Фактичні значення показників за кожним з округів наведені у Додатку 2. 

Такий аналіз дозволяє отримати більш об’єктивну картину потенціалу розвитку сільської 
складової Бурштинської ТГ, оскільки базується на об’єктивних даних офіційної статистики, а також 
виключає суб’єктивну складову, яка притаманна експертним оцінюванням.  

Розрахунок рейтингових оцінок базується на використанні методу порівняльного кількісного 
оцінювання 4. Згідно методології застосування цього методу, одночасно з визначенням фактичних 
значень показників встановлюються їх максимальні (порогові) значення.  Порівняння реальних і 
максимальних оцінок забезпечує основу для подальшого аналізу отриманих результатів. Методика 
аналізу базується на припущені, що інтегровані оцінки порогових значень дорівнюють 1. Оскільки 
фактичні значення кожного показника не можуть перевищувати його максимальне значення, 
розраховані рейтингові оцінки не виходять за межі інтервалу [0,1]. Чим вище рейтингова оцінка 
округу, тим кращі його потенціальні можливості розвитку. 

 

Таблиця 2.2.1. Система показників соціально-економічного розвитку старостинського округу за 

стратегічними напрямами 

№ Показники соціально-економічного розвитку 

 Загальна характеристика  

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

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

3 Частка видатків місцевого бюджету на економічну діяльність, % 

4 Оцінка економічного потенціалу, бали 

 Рівень життя населення 

5 Частка пенсіонерів серед населення, % 

6 Частка працездатного населення, %  

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

8 Оцінка ситуації щодо зайнятості населення, бали 

 Якість життя населення 

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

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

11 Відсоток дітей дошкільного віку, що відвідують дитячий садочок, % 

12 Кількість культурних та спортивних закладів, од. 

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

 Якість довкілля (екологічна безпека) 

14 Оцінка якості атмосферного повітря, бали 

15 Оцінка якості питної води, бали  

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

 Інфраструктура 

17 Частка доріг з твердим покриттям, % 

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

 Ресурсозбереження, енергоефективність 

                                                           
4 Власюк О. С.  Економіко-математичне моделювання процесів соціально-економічного розвитку України. 

Київ: ДННУ «Акад. фін. упр.», 2011. 519 с. 
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№ Показники соціально-економічного розвитку 

19 Оцінка загального стану житлового фонду, бали 

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

 Стале планування і управління 

21 Рівень доступності населення до Інтернету, % 

22 Оцінка прозорості діяльності місцевої влади, бали  

 

Проведені розрахунки дозволяють оцінити потенційні можливості розвитку кожного 

старостинського округу з урахуванням тих важливих проблем, які були визначені на основі 

експертного опитування. 

Так, за стратегічним напрямом «Енергоефективність і ресурсозбереження» найвищий 

потенціал розвитку мають Озеряни. Найбільші проблеми розвитку цього напряму у с. Бовшів (рис. 

2.2.1). 

 

Рис. 2.2.1. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Енергоефективність і 
ресурсозбереження» 

Найбільший потенціал економічного розвитку в таких старостинських округах, як 
Дем’янівський та Задністрянський. Найменші потенціальні можливості економічного розвитку у с. 
Коростовичі і с. Тенетники (рис. 2.2.2). 

 

Рис. 2.2.2. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Економічний розвиток» 

Для розвитку дорожньо-транспортної і житлово-комунальної інфраструктури найбільші 
потенційні можливості у с. Бовшів, с. Старий Мартинів, с. Задністрянське. Найнижче в рейтингу села 
Сарники, Озеряни, Юнашків, Коростовичі (рис. 2.2.3).  
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0,432

0,466

0,466

0,534

0,58

Тенетники

Коростовичі

Юнашків

Насташине

Сарники

Озеряни

Бовшів 

Старий Мартинів

Задністрянське

Дем′янів

СН2: Економічний розвиток (конкурентоспроможність)
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Рис. 2.2.3. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Розвиток інфраструктури» 

Найбільш гостро проблема забезпечення якісного довкілля стоїть у с. Бовшів. Однак, 
потенціальні можливості інших округів також далекі від оптимального рівня: найвища оцінка 
становить тільки 0,722 від максимальної оцінки, яка дорівнює 1 (рис. 2.2.4). 

 

Рис. 2.2.4. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Якість довкілля» 

Існують значні проблеми у забезпечені достойної якості життя населення старостинських 
округів. Так, найвища оцінка (с. Сарники, 0,537) складає трохи більше половини від оптимально 
можливої оцінки (рис. 2.2.5). 

 

Рис. 2.2.5. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Якість життя населення» 

Не набагато краще оцінка життєвого рівня (рівня зайнятості, доходів, соціального 
забезпечення) населення старостинських округів Бурштинської ТГ. Найвища оцінка (с. Бовшів) 

0,179

0,214

0,232

0,268

0,321

0,357

0,446

0,446

0,482

0,518

Коростовичі

Юнашків

Озеряни

Сарники

Насташине

Тенетники

Дем′янів

Задністрянське

Старий Мартинів

Бовшів 

СН3: Розвиток інфраструктури

0,204

0,5

0,537

0,574

0,574

0,63

0,63

0,63

0,667

0,722

Бовшів 

Тенетники

Старий Мартинів

Задністрянське

Юнашків

Дем′янів

Коростовичі

Сарники

Озеряни

Насташине

СН4: Якість довкілля

0,333

0,333

0,352

0,389

0,407

0,426

0,426

0,444

0,444

0,537

Тенетники

Юнашків

Бовшів 

Коростовичі

Дем′янів

Задністрянське

Насташине

Озеряни

Старий Мартинів

Сарники

СН5: Якість життя населення
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становить близько 70 % від оптимального рівня, а найнижча оцінка (с. Старий Мартинів) не досягає 
і 30 % (рис. 2.2.6).    

 

Рис. 2.2.6. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Життєвий рівень населення» 

На відміну від цього значно краще оцінюється стан і потенційні можливості сталого розвитку 
державного управління. Найвищі оцінки наближаються до оптимального рівня, а найнижча оцінка 
(с. Старий Мартинів) становить 86,6 % від оптимальної (рис. 2.2.7). 

 

Рис. 2.2.7. Рейтинг округів за потенціалом розвитку напряму «Стале планування і управління» 

 

2.3.  ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

 

Для подальшого аналізу були розраховані інтегровані оцінки сільської складової 
Бурштинської ТГ за кожним із стратегічних напрямів сталого розвитку, пріоритети яких були 
визначені у «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року»  (табл. 2.3.1).  

Таблиця 2.3.1. Інтегровані оцінки сільської складової Бурштинської ТГ 

Стратегічні напрями сталого 
розвитку 

Інтегровані 
оцінка 

Розрахунок балів 

Відхилення від 
оптимального 

рівня (одиниці) 

Нормування 
(ділення на мах 

значення) 

Бали 
(від 0 до 10) 

СН1: Енергоефективність і 
ресурсозбереження 

0,638 0,362 0,548 5 

СН2: Економічний розвиток 
(конкурентоспроможність) 

0,422 0,578 0,877 9 

0,282

0,341

0,388

0,435

0,459

0,506

0,518

0,529

0,682

0,694

Старий Мартинів

Озеряни

Тенетники

Сарники

Коростовичі

Задністрянське

Юнашків

Насташине

Дем′янів

Бовшів 

СН6: Життєвий рівень населення

0,866

0,89

0,89

0,927

0,927

0,963

0,963

0,963

0,963

0,963

Старий Мартинів

Коростовичі

Сарники

Озеряни

Юнашків

Бовшів 

Дем′янів

Задністрянське

Насташине

Тенетники

СН7: Стале планування і управління
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Стратегічні напрями сталого 
розвитку 

Інтегровані 
оцінка 

Розрахунок балів 

Відхилення від 
оптимального 

рівня (одиниці) 

Нормування 
(ділення на мах 

значення) 

Бали 
(від 0 до 10) 

СН3: Розвиток  інфраструктури 0,340 0,660 1 10 

СН4: Якість довкілля (екологічна 
безпека) 

0,580 0,420 0,636 6 

СН5: Якість життя населення 0,417 0,583 0,883 9 

СН6: Життєвий рівень населення 0,489 0,511 0,742 7 

СН7: Стале планування і управління 0,938 0,062 0,094 1 

 

Діюча «Стратегія сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року» визначає три групи стратегічних 
напрямів розвитку міста (табл. 2.3.2).  

Таблиця 2.3.2. Пріоритетність стратегічних напрямів згідно діючої «Стратегії сталого розвитку м. 

Бурштин до 2030 року» 

Стратегічні напрями розвитку м. Бурштин (згідно діючої Стратегії-2030) 

 
Найбільш проблемні, з високим 

рівнем небезпеки 
(від 7 до 10 балів) 

 
ₒ Енергоефективність та ресурсозбереження 
ₒ Конкурентоспроможність економіки міста 
ₒ Інфраструктура (транспортна і житлово-комунальна) 
ₒ Якість довкілля 
 

 
Менш проблемні з середнім 

рівнем небезпеки 
(від 3 до 7) 

 
ₒ Якість життя населення 
ₒ Життєвий рівень населення 
ₒ Стале планування і управління 

Непроблемні з низьким рівнем 
небезпеки 
(від 0 до 3) 

 

 
_________ 

 

Порівняння пріоритетності стратегічних напрямів розвитку міста (визначених у «Стратегії-
2030» для м. Бурштин),  з пріоритетністю стратегічних напрямів сільської складової Бурштинської ТГ 
(визначеної у даному досліджені), дозволяє по новому оцінити важливість кожного напряму для 
досягнення Цілей сталого розвитку (рис. 2.3.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 
Стратегічні напрями 
розвитку м.Бурштин  

 
Стратегічні напрями розвитку старостинських округів  

Бурштинської ТГ 

Найбільш проблемні 
(від 7 до 10) 

Менш проблемні 
(від 3 до 7) 

Непроблемні 
(від 0 до 3) 

 
Найбільш проблемні, з 

високим рівнем 
небезпеки 

(від 7 до 10) 
 

 
 
ₒ Інфраструктура 
ₒ Конкурентоспроможність 
 

 
ₒ Якість довкілля 
ₒ Енергоефективність 
 

 

 
Менш проблемні з 

середнім рівнем 
небезпеки 
(від 3 до 7) 

 

 
ₒ Якість життя населення 
ₒ Життєвий рівень 
 

 
 
ₒ Стале управління 

 
 
 
 

 
Непроблемні з низьким 

рівнем небезпеки 
(від 0 до 3) 

 

 
 

 
 
 

 
 

Рис. 2.3.1. Матриця МакКінзі: Аналіз стратегічних напрямів м. Бурштин та сільської складової 
Бурштинської ТГ 

Отже, розширення Бурштинської ТГ за рахунок включення до її складу 18-ти населених 
пунктів здійснило вагомий вплив на оцінку важливості і пріоритетності стратегічних напрямів 
сталого розвитку.  В результаті оцінки стану, потенційних можливостей і проблем розвитку 
населених пунктів старостинських округів змінився перелік найбільш проблемних напрямів 
розвитку (табл. 2.3.3).  

 По-перше, для двох стратегічних напрямів (СН5: Якість життя населення, СП6: Життєвий 
рівень населення) змінився рівень небезпеки їх реалізації: з групи з середнім рівнем 
небезпеки вони перейшли до групи з високим рівнем небезпеки. 

 По-друге, змінилася пріоритетність стратегічних напрямів першої групи.  

Таблиця 2.3.3. Нова пріоритетність стратегічних напрямів сталого розвитку Бурштинської ТГ 

Стратегічні напрями сталого розвитку Бурштинської ТГ (з урахуванням потенціалу і 
проблем розвитку 10-ти старостинських округів) 

 
Найбільш проблемні напрями 

розвитку, з високим рівнем 
небезпеки 

 

 
ₒ Інфраструктура (дорожньо-транспортна і житлово-
комунальна) 
ₒ Конкурентоспроможність економіки ТГ 
ₒ Якість життя населення  
ₒ Життєвий рівень населення 
ₒ Якість довкілля 
ₒ Енергоефективність та ресурсозбереження 
 

 
Проблемні напрями розвитку з 

середнім рівнем небезпеки 

 
ₒ Стале планування і управління 

Непроблемні напрями з низьким 
рівнем небезпеки 

 

 
_________ 
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Таким чином,  до першої групи найбільш проблемних (а тому і найбільш важливих) напрямів  
реалізації стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ  відносяться: 

 СН3: Розвиток міської інфраструктури (житлово-комунальне господарство, дорожньо-
транспортна інфраструктура) 

 СН2: Економічний розвиток (конкурентоспроможність) 

 СН5: Забезпечення якості життя (якісна освіта, медичне обслуговування, культурна, 
туристична сфери) 

 СН6: Достойний життєвий рівень населення (зростання доходів, подолання соціальної 
нерівності, достойний рівень заробітної плати, пенсійного та соціального забезпечення, 
зайнятість) 

 СН4: Забезпечення якісного довкілля (якість повітря, води, поводження з відходами, 
впорядкування зелених зон) 

 СН1: Енергоефективність і ресурсозбереження (забезпечення ефективного використання 
води, газу, тепло- і електроенергії, впровадження енергоефективності та 
енергозбереження). 
 
Зважаючи на те, що реальні можливості щодо реалізації заходів в межах зазначених 

напрямів є досить обмеженими, їх плануванню необхідно приділяти особливу увагу. 

У другій групі залишається один стратегічний напрям, який демонструє більш високий 
стартовий рівень з достатнім потенціалом для подальшого розвитку: 

 СН7: Стале планування і управління (прозоре врядування, просторове планування, 
активність громади). 

Загалом,  врахування стану, потенціалу і проблем розвитку сільської складової Бурштинської 
ТГ призвело до підвищення рівня небезпеки реалізації стратегічних напрямів сталого розвитку. 
Залишився тільки один напрямок, який має середній рівень небезпеки, тобто реалізація якого за 
рахунок наявного потенціалу може забезпечити відносно швидкий прогрес у  виконанні Стратегії-
ТГ. 

 

 

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ПЛАНУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

3.1. СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 
 

Враховуючи трактування терміну «сталий розвиток», визначеного в міжнародних 
документах ООН, місія Бурштинської територіальної громади може бути визначена наступним 
чином: 

 Бурштинська ТГ створює  комфортні умови проживання її мешканцям за рахунок 
сталого економічного розвитку та компетентного і раціонального господарювання. 

На основі місії, як об'єднавчої ідеї, яка допомагає розставити пріоритети, та результатів 
комплексного оцінювання, виконаного у попередньому розділі, визначається структура «Стратегії 
сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» (Стратегії-ТГ), яка представлена системою 
взаємопов’язаних стратегічних напрямів за їх пріоритетністю (рис. 3.1.1).  
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І.2.  Розвиток житлово-
комунальної інфраструктури 

Пріоритет І.  СН3: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ  

І.1.  Розвиток дорожньо-
транспортної інфраструктури 

Пріоритет ІІ.  СН2: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТГ 

ІІ.1.  Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 
ІІ.2.  Подальший розвиток 

бізнес-середовища 

Пріоритет ІІІ.  СН5: ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТГ 

ІІІ.1.  Підвищення 

ефективності системи 

охорони здоров’я 

ІІІ.2.  Подальший 

розвиток системи 

освіти   

ІІІ.3.  Розвиток 

рекреаційно-туристичної 

інфраструктури, культури, 

спорту, безпеки 

Пріоритет ІV.  СН6: ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ ТГ 

ІV.1.  Подолання 

нерівності у доходах 

населення 

ІV.2.  Удосконалення  

системи соціального 

захисту 

ІV.3.  Підвищення рівня 

зайнятості населення 
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Рис. 3.1.1.  Структура Стратегії-ТГ за пріоритетністю стратегічних напрямів її реалізації 

 

Сім стратегічних напрямів містять 18 узагальнені завдання (стратегічні цілі), реалізація яких 
забезпечує виконання Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року.  

В якості ключових показників ефективності реалізації кожного з семи стратегічних напрямів 
використовується доповнена системи індикаторів ЦСР, яка забезпечить функціонування постійно 
діючого моніторингу виконання Стратегії-ТГ. Щорічне порівняння поточних значень показників з 
встановленими індикаторами має слугувати орієнтиром досягнення громадою цілей сталого 
розвитку і забезпечити необхідну інформацію для прийняття управлінських рішень стосовно 
коригування Інфраструктурного Плану. 

 

Пріоритет І. СН3: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ  

Розвиток дорожньо-транспортної і житлово-комунальної інфраструктури є першим за 
пріоритетністю стратегічним напрямом сталого розвитку Бурштинської ТГ. Для ефективної реалізації 
цього напряму не вистачає внутрішніх резервів, що викликає необхідність пошуку нових 
потенційних можливостей.   

Пріоритет V.  СН4: ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ 

V.1.  Покращення 

якості атмосферного 

повітря 

V.2.  Підвищення 

якості питної води 

V.3.  Удосконалення системи 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

Пріоритет VІ.  СН1: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

VІ.1.  Підвищення 

енергоефективності 
будівель та споруд 

VІ.2.  Підвищення 

ефективності 

використання водних 

ресурсів 

VІ.3.  Підвищення 

ефективності 

використання 

енергоресурсів 

ПріоритетVІІ.  СН7: СТАЛЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

VІІ.1.  Забезпечення 

комплексного планування 

розвитку ТГ 

VІІ.2.  Прозоре врядування за 

участю громадськості 



38 
 
Стратегічні цілі в рамках напряму СН3: 

ІІ.1. Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури. Завдання: Ремонт і модернізація доріг, 
розширення маршрутної мережі, оновлення міського і міжміського транспорту. 

ІІ.2. Розвиток житлово-комунальної інфраструктури. Завдання:  Проекти, спрямовані на 
забезпечення населення житлом, розширення системи теплопостачання, водопостачання і 
водовідведення 

Таблиця  3.1.1 

Система індикаторів ЦСР для стратегічного напряму СН3 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Рівень зношеності міського 
транспорту, % 

- 45 «ЦСР: Україна»: Ступінь зносу транспорту в 
цілому  по країні має знизитися у 2030 р. до  45 
%. 

Частка доріг загального 
користування з твердим 
покриттям, % 

+ 70 «ЦСР: Україна»: частка доріг з твердим 
покриттям в цілому по країні має скласти у 2030 
р.  70% 

Частка доріг, що потребує 
ремонту, % 

- 30 Порогове значення: 0. 
Враховуючи потенційні можливості міста 
встановлено значення 30 %. 

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

+ 100 «ЦСР: Україна»: частка міського населення, що 
має доступ до централізованого 
водопостачання, має дорівнювати 100 % 

Теплопостачання населення, % + 100 «ЦСР: Україна»: Рівень забезпеченості міського 
населення системами теплопостачання, має 
дорівнювати 100 % 

*   Визначаються два типи  індикаторів: стимулятори (+), для яких чим більше значення індикатора, 
тим краще для досягнення цілей сталого розвитку; дестимулятори (-) – зменшення їх значень 
позитивно впливає на досягнення ЦСР. 
 **  Еталон – оптимальні значення індикаторів ЦСР, досягнення яких є необхідною умовою успішної 
реалізації Стратегії-ТГ. 

 

Пріоритет ІІ. СН2: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ (Розвиток економіки) 

Підвищення рівня  економічного розвитку громади є важливим стратегічним напрямом 
сталого розвитку Бурштинської ТГ. Для ефективної реалізації цього напряму не вистачає внутрішніх 
резервів міста, що викликає необхідність пошуку нових потенційних можливостей.   

Стратегічні цілі в рамках напряму СН2: 

ІІ.1. Створення сприятливого інвестиційного клімату. Завдання:  Реалізація проектів інвестиційної 

та інноваційної спрямованості. 

ІІ.2. Подальший розвиток бізнес-середовища. Завдання: Підтримка малого і середнього бізнесу, 
розвиток підприємництва, підтримка с/г виробництва. 

Таблиця  3.1.2 

Система індикаторів ЦСР для стратегічного напряму СН2 (доповнена) 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Темп росту виробництва промисл. 
Продукції (до базового 2017 р.), % 
 

+ 126,0 Порогове значення: темп приросту має 
становити у середньому  2 % в рік  
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Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Темп росту капітальних інвестицій 
на душу нас.(до базового 2017 р.), 
% 

+ 132 Порогове значення визначено враховуючи 
потенційні і прогнозовані можливості 
міста 

Питома вага непрацюючих і 
збиткових підприємств, % 

- 0 Порогове значення – 0 %. Темп зниження 
частки таких підприємств має становити 
не менше 0,6 п.п. на рік***. 

Частка працівників малих, середніх 
підприємств і СПД, % 

+ 25,8 «ЦСР: Україна»: Всього по країні кількість 
таких працівників має зрости  до 2030 р. в 
1,6 рази. 
У середньому на рік – 4,7% 

Питома вага малих підприємств в 
обсягах реалізації продукції, % 

+ 80 «ЦСР: Україна»: в цілому по країні частка 
доданої вартості таких підприємств має 
становити  у 2030 р. 80 % 

Темп річного приросту с/г 
виробництва, % 

+ 2 Порогове значення: темп приросту має 
становити у середньому  2 % в рік 

 

Пріоритет ІІІ. СН5: ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТГ 

Реалізація заходів щодо підвищення якості життя населення є надзвичайно важливим 
напрямом сталого розвитку громади, оскільки саме ефективність функціонування таких систем, як 
охорона здоров’я, освіта, культура, спорт, туризм, безпека, забезпечує створення комфортних умов 
проживання на території Бурштинської ТГ. Розширення сільської складової Бурштинської ТГ 
підвищило рівень складності досягнення стратегічних цілей у цьому напрямку. 

Стратегічні цілі в рамках напряму СН5: 

ІІІ.1. Підвищення ефективності системи охорони здоров’я. Завдання: Підняти рівень матеріально-
технічного, діагностичного забезпечення медичних установ, покращити рівень медичного 
обслуговування населення населених пунктів ТГ. 

ІІІ.2. Подальший розвиток системи освіти. Завдання:  Поліпшення кадрового і матеріально-
технічного забезпечення; підвищення якості і доступності освіти. 

ІІІ.3. Розвиток інфраструктури для проведення дозвілля, занять спортом та  рекреаційно-туристичної 
інфраструктури. Завдання: Розширення структури туризму із залученням всіх видів рекреаційних 
ресурсів, розвиток зеленого туризму, благоустрій зелених зон тощо. Реалізація ефективної 
молодіжної політики, розвиток культури і спорту на території Бурштинської ТГ. 

Таблиця  3.1.3 

Система індикаторів ЦСР для контролю за виконанням СН5 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Рівень оснащення медичних 
установ обладнанням, % 

+ 100 Порогове значення: 100%. 

Відсоток медичних установ, 
що потребують ремонту, % 

- 0 Порогове значення визначено відповідно до 
прогнозованих можливостей міста 

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

- 6,5 «ЦСР: Україна»: в цілому по країні цей показник у 
2030 р. має становити  6-7 випадків. 

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

- 0,93 Порогове значення: згідно ЦСР ООН, до 2030 р. має 
бути зменшена на 1/3. 

Рівень охоплення 
імунопрофілактикою згідно з 
Нац. Календарем щеплень, % 

+ 95 «ЦСР: Україна»: рівень охоплення має складати у 
2030 р. 95-98 % 
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Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Кількість дітей на 1 місце у 
закладах дошкільної освіти 

- 1 Порогове значення: 1 дитина на 1 місце. 

Рівень навантаження на 1 
педагога 

+ 11 Порогове значення: 11. 
Середнє значення по Україні – 8 учнів на 1 
педагога. 
Виходячи з європейського досвіду (17 учнів на 1 
педагога) має бути позитивна динаміка зростання 
цього показника. 

Частка закладів освіти, що 
потребують ремонту, % 

- 30 Порогове значення встановлено виходячи з 
реальних і потенційних можливостей міста 

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

+ 100 Порогове значення – 100 % 

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

+ 80 «ЦСР: Україна»: рівень задоволення має складати у 
2030 р. 85 % 

Відсоток місцевого бюджету 
на фінансування закладів 
освіти, % 

+ 35,0 Середні видатки всіх місцевих бюджетів України на 
освіту у 2017 – 30%.  

Чистий показник охоплення 
закладами дошкільної освіти 
дітей віком 5 років, % 

+ 95 «ЦСР: Україна»: рівень охоплення має складати у 
2030 р. 95 % 

Частка населення, яке 
повідомило, що за останні 12 
місяців користувалось 
послугами Інтернету, % 

+ 80 «ЦСР: Україна»: рівень охоплення має складати у 
2030 р. 80 % 

Частка сільських закладів 
загальної середньої освіти, що 
мають доступ до Інтернету, % 

+ 95 «ЦСР: Україна»: Частка ЗЗСО  має складати у 2030 р. 
95 % 

Рівень забезпеченості 
населення закладами 
культури, % 

+ 100 Порогове значення – 100 % 

Кількість туристів на 1000 нас. + 10 Порогове значення: згідно прогнозу Всесвітньої 
туристичної організації (ВТО), середньорічний темп 
зростання кількості туристів у світі становить 4 %. 
Індикатор встановлено з урахуванням потенційних 
можливостей міста, його значення на обласному 
рівні, а також світових тенденцій росту.   

 

Пріоритет ІV. СН6: ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ 

Реалізація заходів щодо підвищення матеріального стану населення поряд з якістю їх життя 
є важливою умовою сталого розвитку Бурштинської ТГ. Цей стратегічний напрям відноситься до 
напрямів  з високим рівнем небезпеки – наявних ресурсів не достатньо для успішної реалізації 
заходів, що покращують життєвий рівень  мешканців громади. 

Стратегічні цілі в рамках напряму СН6: 

ІV.1. Подолання нерівності у доходах населення. Завдання: Подолання нерівності у доходах за 
рахунок зростання заробітної плати, створення нових робочих місць тощо 

ІV.2. Удосконалення  системи соціального захисту. Завдання: Удосконалення системи соціальної 
допомоги, що сприятиме подолання нерівності в доходах і підвищенню життєвого рівня 
населення 
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ІV.3.  Підвищення рівня зайнятості населення.  Завдання: У т. ч. за рахунок створення нових 
робочих місць. 

Таблиця  3.1.4 

Система індикаторів ЦСР для контролю за виконанням СН6 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Відношення середньої зарплати 
до прожиткового мінімуму (1700 
грн. у 2017 р.), рази 

+ 8 Порогове значення: за методикою 
Мінекономіки  - більше 3 разів.  
З урахуванням потенціальних 
можливостей ТГ встановлюється на рівні 
прогнозного значення – 8. 

Співвідношення пенсіонерів до 
працездатного населення, рази 

+ 0,33 Порогове значення: за світовим досвідом  
оптимальний рівень становить 0,33-0,42 
(Франція, Австрія, Польща). 
З урахуванням потенціалу ТГ 
встановлюється на прогнозному рівні – 
0,33. 

Відсоток населення, що потребує 
соціальної допомоги у загальній 
кількості населення, % 

- 15 «ЦСР: Україна»: частка населення з 
доходами нижче прожиткового мінімуму 
має скоротитися по країні до 15 % у 2030 
р. 

Рівень зайнятості населення 
працездатного віку, % 

+ 87 «ЦСР: Україна»: у відповідності до темпів 
зростання цього індикатора по країні (у 
середньому на 0,6% за рік) 

Рівень безробіття серед молоді, 
% 

- 10 «ЦСР: Україна»: у відповідності до темпів 
зниження цього індикатора по країні 
(зниження у середньому на 1 % за рік) 

 

Пріоритет V. СН4: ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ 

Покращення екологічного стану довкілля Бурштинської ТГ є одним з проблемних напрямів 
розвитку міста. Враховуючи поточну ситуацію у цій сфері і обмеженість існуючого потенціалу, цей 
стратегічний напрям за складністю реалізації відноситься до найбільш ризикових напрямів Стратегії-
ТГ. Однак, саме від його реалізації в значній мірі залежить успішність досягнення цілей сталого 
розвитку Бурштинської ТГ.  Це потребує особливої уваги до пошуку потенційних можливостей щодо 
реалізації заходів, які б сприяли досягненню стратегічних цілей за цим напрямом. 

Стратегічні цілі в рамках напряму СН4: 

У.1. Покращення якості атмосферного повітря. Завдання: Реалізація заходів щодо покращення 
якості атмосферного повітря. 

У.2. Підвищення якості питної води. Завдання: Реалізація заходів щодо забезпечення відповідності 
питної води нормам за показниками жорсткості, оновлення лабораторного обладнання для 
визначення якості питної води. 

У.3. Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами. Завдання: 
Упорядкування існуючих звалищ, побудова переробного комплексу, впровадження роздільного 
збору відходів і їх вторинного використання. 
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Таблиця  3.1.5 

Система індикаторів ЦСР для стратегічного напряму СН4 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Темп зниження викидів 
забруднюючих речовин в 
атмосферу на душу нас., % 

- 70 Згідно з індикаторами Національної  доповіді «ЦСР: 
Україна» 

Якість питної води (за 5-
бальною шкалою) 

+ 5 Порогове значення: 5 балів. 
Визначається за комплексною оцінкою 

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

+ 100 «ЦСР: Україна»: Частка населення, що має доступ до 
безпечної питної води гарантованої якості має 
зрости до 100 % 

Питома вага вторинної 
переробки твердих 
побутових відходів, % 

+ 80 Порогове значення: 100%.  
Згідно ЦСР ООН, до 2030 р. має бути значно 
зменшено обсяги відходів шляхом реалізації 
заходів зі скорочення, переробки та вторинного 
використання. 
Враховуючи місцеві умови встановлюємо індикатор 
на рівні 70 % 

Частка роздільного збору 
ТПВ, % 

+ 100 Порогове значення: 100%.  
Згідно ЦСР ООН, до 2030 р. необхідно значно 
зменшити негативний екологічний вплив міст, 
приділяючи увагу поводженню з побутовими та 
іншими відходами 

 

Пріоритет VІ. СН1: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В «Стратегії-2030» цей напрям був визначений як найважливіший напрям розвитку міста 
Бурштин з позицій досягнення цілей сталого розвитку. В Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ 
він залишається в групі напрямів з високим рівнем небезпеки, але переміщається на шосте місце за 
пріоритетністю.  З огляду на існуючі проблеми і наявний потенціал цей напрям є складним для 
реалізації, однак, без розв’язання проблем підвищення рівня енергоефективності і 
ресурсозбереження місто Бурштин і населені пункти Бурштинської ТГ не зможуть стабільно 
розвиватися.  

Стратегічні цілі в рамках СН1: 

УІ.1. Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель та споруд бюджетної сфери. 
Завдання: Створення умов і впровадження механізмів здійснення капітальних ремонтів і 
термомодернізації житлових будинків, будівель і споруд бюджетної сфери 

УІ.2. Підвищення ефективності використання водних ресурсів. Завдання: Раціональне 
використання водних ресурсів, зниження втрат води 

УІ.3. Підвищення ефективності використання енергоресурсів. Завдання: Запровадження 
ефективного енергоменеджменту;  модернізація системи тепло-, водопостачання, розширення 
використання відновлювальних джерел енергії. 

Таблиця  3.1.6 

Система індикаторів ЦСР для контролю реалізації СН1 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Частка житлового фонду, що 
пройшла 
енергомодернізацію, % 

+ 50 Порогове значення встановлюється з урахуванням 
місцевих умов і можливостей 
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Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

Частка будівель бюджетної 
сфери, що пройшли 
енергомодернізацію, % 

+ 100 Порогове значення: 100 %  

Питома вага втрат води в 
загальному використанні, % 

- 5 Порогове значення: згідно з методикою 
Мінрегіонбуд  має становити не більше 4-5 % 

Зношеність  водопровідних 
мереж, % 

- 5,4 Порогове значення встановлюється з урахуванням 
існуючих тенденцій і потенційних можливостей 
міста 

Втрати теплової енергії в 
інженерних мережах, % 

- 12 «ЦСР: Україна»: Втрати тепла в тепломережах в 
цілому по країні мають знизитися у 2030 р. до 12 %. 

Зношеність теплових мереж, 
% 

- 31,4 Порогове значення встановлюється з урахуванням 
існуючих тенденцій і потенційних можливостей 
міста 

Частка енергії, виробленої з 
відновлювальних джерел 

+ 12,2 «ЦСР: Україна»: У 2030 р.  частка енергії, 
виробленої з відновлювальних джерел у 
загальному кінцевому споживанні енергії має 
зрости порівняно з 2015 р. на 12,2 п.п.*** 

 

Пріоритет УІІ. СН7: СТАЛЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

Цей стратегічний напрям набуває особливої важливості з огляду на створення спроможної 
Бурштинської ТГ, яка має стати другою за чисельністю і територією серед громад Галицького району. 
Приєднання нових старостинських округів потребує удосконалення системи управління, 
забезпечення необхідного рівня компетентності, прозорості, активності громади. Наявний 
потенціал громади дозволяє віднести цей стратегічний напрям до напрямів з середнім рівнем 
небезпеки. 

Стратегічні цілі в рамках напряму СН7: 

УІІ.1. Забезпечення комплексного планування розвитку Бурштинської ТГ. Завдання: Реалізація 
заходів, які передбачають врахування структурних і інфраструктурних змін в ході формування 
Бурштинської ТГ. 

УІІ. 2. Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості. Завдання: Впровадження 
стратегій розвитку, активізація громади, підвищення прозорості влади, створення 
електронного врядування 

Таблиця  3.1.7 

Система індикаторів ЦСР для контролю за виконанням СН7 

Індикатор ЦСР Тип* Значення 
(Еталон)** 

Коментар 

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

+ 80 Порогове значення встановлюється з 
урахуванням умов і можливостей міста 

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

+ 10 Порогове значення: 10 балів. 
Визначається за комплексною оцінкою 
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3.2. ПЛАН ДІЙ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ  ДО 2030 р.  

 

У відповідності до «дерева цілей» Стратегії-2030 за кожним напрямом сталого розвитку 
визначено перелік стратегічних цілей, що об’єднують відповідні оперативні цілі – інфраструктурні та 
інші інвестиційні проекти, реалізація яких сприятиме розв’язанню проблем, які існують  у досягненні 
кожного з визначених стратегічних напрямів.   

Перелік інвестиційних проектів «Стратегії сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року»  
складається з 43 існуючих проектів і 39 проектних пропозицій. Рівень підготовленості цих проектів і 
пропозицій дуже різний – від проектної ідеї до реальної реалізації.  

В рамках «Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» перелік  інвестиційних 
проектів доповнився новими 7 –ми проектами і 52-ма новими проектними пропозиціями (табл. 
3.2.1-3.2.2). 

Таблиця 3.2.1  
Нові проекти, запропоновані до включення до «Стратегії сталого розвитку Бурштинської 

ТГ до 2030 року» 
№ Назва проекту Ініціатор Вартість, 

тис. грн. 
Стратегічний напрямок  

1 Створення «Центру дозвілля молоді» Задністрянське, 
місцева влада 

166,700 СН5: Якість життя 

2 Облаштування молодіжного простору Задністрянське, 
місцева влада 

88,100 СН5: Якість життя 

3 Заміна підлоги та облаштування сцени в 
клубі с. Коростовичі 

Коростовичі, 
місцева влада 

80,000 СН5: Якість життя 

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

Тенетники, 

місцева влада 

290,000 СН5: Якість життя 

5. Будівництво сонячної електростанції місцева влада   СН1: Енергоефективність 
і Ресурсозбереження 

6. Реконструкція території зеленої зони по 
вул.Міцкевича в м.Бурштин 

місцева влада  СН5: Якість життя  

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

місцева влада   СН5: Якість життя  

 

Таблиця 3.2.2 

Загальна характеристика нових проектних пропозицій, запропонованих до включення до 
«Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» 

№ Зведені проектні пропозиції Стратегічний 
напрям 

Кількість 
пропозицій 

Ініціатори 

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

СН2 1 Бурштин 

ТГ.02 Створення інвестиційного порталу 
територіальної громади 

СН2 1 Бурштин 

ТГ.03 Ремонт доріг і вулиць населених 
пунктів 

СН3 10 Бовшів, Дем’янів, 
Задністрянське, Коростовичі, 
Насташине, Озеряни, Старий 
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№ Зведені проектні пропозиції Стратегічний 
напрям 

Кількість 
пропозицій 

Ініціатори 

Мартинів, Тенетники, 
Сарники, Юнашків 

ТГ.04 Встановлення вуличного освітлення СН3 2 Озеряни, Тенетники 

ТГ.05 Поліпшення транспортного 
сполучення 

СН3 1 Коростовичі 

ТГ.06 Вирішення проблем 
водопостачання 

СН3, СН5 2 Бовшів, Озеряни 

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

СН3, СН1 1 Задністрянське 

ТГ.08 Вирішення проблем поводження з 
відходами 

СН4 4 Дем’янів, Тенетники, 
Сарники, Юнашків 

ТГ.09 Впорядкування території 
(озеленення) 

СН4, СН5 3 Задністрянське, Ст.Мартинів, 
Юнашків 

ТГ.10 Розвиток туристично-рекреаційної 
інфраструктури 

СН5 3 Бурштин 

ТГ.11 Ремонт та реконструкція медичних 
установ 

СН5 6 Бовшів, Задністрянське, 
Коростовичі, Озеряни, 
Ст.Мартинів, Тенетники 

ТГ.12 Ремонт та реконструкція закладів 
освіти 

СН5 5 Бовшів, Задністрянське, 
Насташине, Озеряни, 
Тенетники 

ТГ.13 Ремонт та реконструкція закладів 
культури 

СН5 7 Бовшів, Коростовичі, 
Насташине, Озеряни, 
Ст.Мартинів, Тенетники,  
Юнашків 

ТГ.14 Матеріально-технічне 
забезпечення медичних установ 

СН5 3 Насташине, Озеряни, 
Тенетники 

ТГ.15 Матеріально-технічне 
забезпечення закладів культури 

СН5 1 Ст.Мартинів 

ТГ.16 Удосконалення державного 
управління 

СН7 2 Бурштин 

 ВСЬОГО  52  

 

Таким чином, доповнений перелік проектів «Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 
2030 року» складається з 50 існуючих проектів і 95 проектних пропозицій. Основні характеристики 
існуючих проектів наведені у Додатку 3, характеристики старих і нових проектних пропозицій 
наведені у Додатках 4-5. Загальна характеристика існуючих проектів надана у табл. 3.2.3.  

Таблиця  3.2.3 

Загальна характеристика існуючих проектів, включених до  
«Стратегією сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» 

 
Загальна характеристика проектів 

Кількість проектів 

 
од. 

частка у загальній 
кількості 

ВСЬОГО 50 100 % 

Довгострокові  інфраструктурні проекти  10 20 % 

Стадія виконання проектів:   
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Загальна характеристика проектів 

Кількість проектів 

 
од. 

частка у загальній 
кількості 

- Заплановані 24 51,06 % 

- Реалізуються 21 44,69 % 

- Виконані 2 4,25 % 

Основні стратегічні напрями і цілі:   

І. Розвиток інфраструктури міста (дорожньо-транспортної та житлово-
комунальної) 

3 6,38 % 

ІІ. Конкурентоспроможність міста (розвиток інвестицій, бізнес-
середовища) 

8 17,02 % 

ІІІ. Покращення якості життя (системи охорони здоров’я, освіти, 
культури, туризму, спорту, безпеки)  

17 36,17 % 

ІV. Підвищення життєвого рівня населення (доходи, соц. захист, 
зайнятість) 

- - 

V. Якість довкілля (повітря, вода, поводження з відходами) 4 8,52 % 

VІ. Енергоефективність і ресурсозбереження (будівлі і споруди, водні і 
енергоресурси) 

9 19,15 % 

VІІ. Створення прозорого управління та підвищення активності 
громади 

6 12,76 % 

 

Серед запропонованих проектів,  більше 50 % – потенційні проекти, які фактично існують на 
рівні проектної ідеї та первинного обґрунтування.  

Десять проектів можна віднести до великих інфраструктурних проектів.  Серед них проект 
створення Індустріального парку «Бурштин», проекти модернізації житлово-комунальної 
інфраструктури, матеріально-технічного забезпечення медичних, освітніх, культурних установ тощо. 
Оскільки ці масштабні проекти потребують значних інвестицій, успішність їх реалізації залежить від 
пошуку додаткових джерел і забезпечення спільного фінансування на засадах державно-
приватного партнерства (ДПП). В цілому слід зазначити, що можливості реалізації проектів на 
засадах ДПП є недооціненими. 

Більшість запропонованих проектів (понад 81%) спрямовані на вирішення завдань в рамках 
пріоритетів СП2 і СП3. При цьому: 

- 51 % проектів реалізує завдання СП2 «Комфортні умови проживання»; 
- майже 32 % спрямовані на досягнення цілей пріоритету СП3 «Раціональне 

господарювання»; 
- лише 17 % проектів націлені на вирішення завдань СП1 «Стала економіка». 

Більш детальний аналіз доводить, що існуючі проекти не можуть в повній мірі забезпечити 
досягнення стратегічних пріоритетів, визначених в «Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ до 
2030 року». Отже існує потреба у розширені дії існуючих проектів і розробленні додаткових 
проектів, які мають стратегічний характер та зможуть вплинути на досягнення Цілей сталого 
розвитку. 

На сьогодні Бурштинська ТГ  не має у своєму арсеналі достатньої кількості інвестиційних 
проектів інфраструктурного характеру, реалізація яких є необхідною умовою для успішного 
досягнення цілей сталого розвитку громади. 

Теж саме відноситься і до пропозицій щодо розроблення нових проектів, які можуть 
розглядатися як претенденти на включення до Стратегії-ТГ. Перелік цих пропозицій складається з 
39-ти потенційних проектів, запропонованих міською владою м. Бурштин і 56-ма новими 
пропозиціями, наданими місцевою владою старостинських округів Бурштинської ТГ (Додатки 4-5). 
Майже всі вони відносяться до СП2 «Комфортні умови проживання» (табл. 3.2.4). 
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Таблиця 3.2.4 

Загальна характеристика проектних пропозицій, запропонованих до включення до «Стратегії 

сталого розвитку Бурштинської ТГ до 2030 року» 

№ Загальна характеристика Кількість % 

 ВСЬОГО пропозицій, з них: 91 100  

 Стадія виконання проектів:   

 - Потенційні 91 100  

 Джерела фінансування:   

 - кошти місцевого бюджету, гранти, потенційні інвестори 91 100  

 Стратегічні пріоритети:   

    СП2: «Комфортні умови проживання» 86 94,5  

 СП1: «Стала економіка» 2 2,2  

 СП3: «Раціональне господарювання» 3 3,3  

 Стратегічні цілі:   

1 Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури  14 15,4  

2 Розвиток житлово-комунальної інфраструктури 4 4,4 

3 Створення сприятливого інвестиційного клімату  1 1,1 

4 Подальший розвиток бізнес-середовища  1 1,1 

5 Підвищення ефективності системи охорони здоров’я  14 15,4  

6 Подальший розвиток системи освіти   25 27,4  

7 Розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури, розвиток культури, 
спорту, безпеки 

23 25,3 

8 Підвищення рівня зайнятості населення    

9 Подолання нерівності у доходах населення    

10 Удосконалення  системи соціального захисту   

11 Покращення якості атмосферного повітря у місті   

12 Підвищення якості питної води 1 1,1 

13 Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами  5 5,5 

14 Підвищення енергоефективності житлових будинків і будівель бюджетної 
сфери  

  

15 Підвищення ефективності використання енергоресурсів    

16 Підвищення ефективності використання водних ресурсів    

17 Прозоре і компетентне врядування за участю громадськості  2 2,2 

18 Забезпечення комплексного планування розвитку міста та створення ОТГ  1 1,1 

 
Більшість проектних пропозицій має безпосереднє відношення до стратегічної цілі 

«Подальший розвиток системи освіти» - 27,4 %. На другому місті – стратегічна ціль «Розвиток 
рекреаційно-туристичної інфраструктури, розвиток культури, спорту, безпеки» (25,3 % пропозицій). 
На третьому – «Підвищення ефективності системи охорони здоров’я». На досягнення цієї 
стратегічної цілі орієнтовані 15,4 % запропонованих проектів. 

Однак, слід зазначити, що більшість проектних пропозицій орієнтована на досягнення не 
однієї, а декількох стратегічних цілей. Так, наприклад, реалізація майже 20-ти проектів має 
опосередковано вплинути на досягнення стратегічної цілі підвищення енергоефективності будівель 
бюджетної сфери (закладів медицини, освіти, культури).  

Більшість запропонованих проектних пропозицій носять короткостроковий характер та 
спрямовані на розв’язання точкових болючих проблем міста і округів. Відчутного впливу на 
досягнення показників сталого розвитку громади у 2030 році вони не здійснять. Соціально-
економічну ситуацію в територіальній громаді внаслідок їх реалізації переломити не вдасться, не 
кажучи вже про можливість перетворення населених пунктів громади у «сталі та розумні». 
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3.3. ІНФРАСТРУКТУРНИЙ ПЛАН СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ  
(базовий варіант) 

 

Першим кроком у реалізації Стратегії сталого розвитку Бурштинської ТГ, що закладає 
підвалини для досягнення Цілей Сталого Розвитку до 2030 року, має стати розроблення 
Інфраструктурного плану (далі – План).  

У зазначеному Плані мають бути представлені важливі з огляду на пріоритетність 
стратегічних напрямів проекти, проаналізовано їх вплив на досягнення індикаторів ЦСР у 2030 році, 
визначені можливі механізми та етапність їх реалізації  (з огляду на їх соціальну, бюджетну та 
економічну ефективність), а також сплановано заходи щодо реалізації цих проектів. 

Підготовка та реалізація Інфраструктурного плану має стати завданням № 1 у реалізації 
стратегії та супроводжуватися заходами, які дадуть можливість: 

- запровадити сучасні інноваційні технології управління сталим розвитком на базі кращих 
світових практик; 

- підвищити компетенцію місцевої влади у сфері підготовки та реалізації 
інфраструктурних програм в рамках Стратегії сталого розвитку громади та обізнаність 
громадськості й експертного середовища у цій сфері; 

- забезпечити активну участь суспільства та бізнесу (вітчизняного та міжнародного) у 
реалізації Стратегії сталого розвитку на засадах довіри та співробітництва влади, бізнесу 
та громадськості у досягненні Цілей сталого розвитку до 2030 року. 

До базового Інфраструктурного плану мають увійти вже існуючі проекти (після аналізу їх 
впливу на досягнення цілей сталого розвитку), а також нові проекти, які розробляються на основі 
наданих проектних пропозицій. 

Підготовка остаточного варіанту Плану передбачає можливість внесення змін і доповнень 
до базового варіанту. При цьому для кожного проекту Плану має бути сформований паспорт 
проекту, який містить: конкретні терміни виконання проекту, замовників і виконавців, обсяги і 
джерела фінансування, заходи реалізації проекту тощо. 

На основі наявної інформації сформовані паспорти існуючих проектів (Додаток 6) та 
паспорти перспективних проектів, які можуть бути сформовані на основі наданих проективних 
пропозицій (Додаток 7). Аналіз цих паспортів покладено в основу формування базового варіанту 
Інфраструктурного плану.  Нижче розглянуто структуру і складові базового Інфраструктурного плану. 

 

Базовий варіант Інфраструктурного плану 
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Стратегічна ціль І.1.  Розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури 

Оперативна ціль 1. Для подальшого розвитку дорожньої і транспортної інфраструктури 
Бурштинської ТГ необхідно: 

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

 забезпечити реалізацію нового масштабного проекту № 39 «Побудова нового дорожнього 
покриття з використанням золошлаків Бурштинської ТЕС». (Інноваційний підхід у 
використанні золошлаків суттєво знизить вартість дорожнього покриття, що дозволить 
прокласти дороги у всіх населених пунктах Бурштинської ТГ і сприятиме розвитку 
рекреаційно-туристичної інфраструктури); 

 забезпечити реалізацію нового проекту, що об’днує пропозиції стосовно  ремонту доріг і 
вулиць у 10-ти  старостинських округах  (Бовшів, Дем’янів, Задністрянське, Коростовичі, 
Насташине, Озеряни, Старий Мартинів, Тенетники, Сарники, Юнашків) – зведена пропозиція 
ТГ.01 таблиці 3.2.2; 

 розробити і реалізувати новий проект забезпечення вуличного освітлення с. Озеряни і с. 
Тенетники (на основі зведеної пропозиції ТГ.04 таблиці 3.2.2); 

 забезпечити реалізацію нового проекту «Покращення транспортного сполучення 
Коростовичівського старостинського округу» на основі зведеної  проектної пропозиції ТГ.05 
(табл. 3.2.2). 
 
Стратегічна ціль І.2.  Розвиток житлово-комунальної інфраструктури  

Оперативна ціль 1. Серед існуючих проектів та проектних пропозицій частковому вирішенню 
проблеми забезпечення населення міста Бурштин житлом сприяє реалізація: 

- існуючого проекту Г.1.10 «Будівництво житла для працівників ТЕС»; 

І.2.  Розвиток житлово-комунальної 
інфраструктури 

Пріоритет І.  СН3: РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ  

І.1.  Розвиток дорожньо-транспортної 
інфраструктури 

Стратегічний напрям: 

Стратегічні цілі: 

Оперативні цілі: 

1. Ремонт і модернізація доріг, 

розширення мережі доріг з твердим 

покриттям, доріжок для велосипедистів,  

розширення маршрутної мережі, 

оновлення міського та міжміського 

транспорту 

1. Реалізація заходів, спрямовані на 

забезпечення населення житлом 

2. Розширення систем теплопостачання і 

водопостачання, розширення і 

модернізація системи водовідведення 
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- проектної пропозиції №4 «Реалізація молодіжної політики» (розвиток напряму 
«Молодіжне житло»). 

Оперативна ціль 2. Її досягненню сприятимуть: 

- продовження реалізації існуючого проекту Д.1.2. «Прокласти мережу централізованого 
відводу каналізаційних стоків в індивідуальному секторі»; 

- реалізація нового проекту, сформованого на основі проектних пропозицій № 32 
«Водовідведення і каналізація» (додаток 4); 

- реалізація нового проекту, спрямованого на вирішення проблем водопостачання 
округів Бовшів і Озеряни, на базі зведеної пропозиції ТГ.06 (табл. 3.2.2); 

- реалізація нового проекту «Покращення технічного стану очисних споруд «Джерело 
200» (каналізаційних стоків) с. Задністрянське», розробленого на основі пропозиції 
ТГ.07 (табл. 3.2.2). 

 

 
 

Стратегічна ціль ІІ.1.  Створення сприятливого інвестиційного клімату 

Оперативна ціль 1. Для її досягнення необхідно переглянути і продовжити виконання 
проекту А.1.1. «Розробити довгострокову програму комплексних дій по залученню інвестицій».  

Оперативна ціль 2. З метою подальшої реалізації заходів розвитку Індустріального парку 
Бурштин має бути продовжена реалізація існуючого проекту А.1.3. «Забезпечити підведення до 
індустріального парку “Бурштин” інженерних мереж». 

Оперативна ціль 3. Для досягнення цілі необхідна постійна підтримка промоційних заходів 
інвестиційних продуктів, що забезпечується: 

 продовженням термінів виконання існуючого проекту  А.1.4. «Сформувати пакет 
промоційних заходів інвестиційних продуктів»; 

Пріоритет ІІ.  СН2: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ ТГ 

ІІ.1.  Створення сприятливого 

інвестиційного клімату 
ІІ.2.  Подальший розвиток бізнес-

середовища 

1. Формування комплексних дій по 

залученню інвестицій на довгострокову 

перспективу 

2. Забезпечити подальшу реалізацію 

заходів щодо розвитку Індустріального 

парку Бурштин 

3. Продовжити роботи з формування, 

розширення і доповнення пакету 

промоційних заходів інвестиційних 

продуктів 

1. Реалізація  заходів, що забезпечують 

підтримку і розвиток  малого і середнього 

бізнесу 

2. Забезпечити постійну інформаційну 

підтримку розвитку бізнес-середовища в 

ТГ 
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 реалізувати новий проект «Створення інвестиційного порталу територіальної 
громади», розроблений на основі проектної пропозиції ТГ.02 (табл. 3.2.2). 

Стратегічна ціль ІІ.2.  Подальший розвиток бізнес-середовища 

Оперативна ціль 1. Реалізація  заходів, що забезпечують підтримку малого і середнього 

бізнесу та розвиток підприємництва у місті забезпечується: 

 продовженням  виконання існуючого проекту А.2.3. «Розробити довгострокову програму 

підтримки малого бізнесу та комунікації і співпраці» (Рішенням МР  від 26.01.18 будо 

затверджено  Програму розвитку малого і середнього підприємництва у місті Бурштин 

тільки до 2020 року); 

 реалізацією нового проекту «Реалізація заходів, що сприяють розвитку підприємництва», 

сформованого на основі об’єднання завдань двох проектних пропозицій № 4 Реалізація 

молодіжної політики (Молодіжне підприємництво) та № 7 Етно-фестиваль «Купальницький 

Розмай» (ярмарок народних ремесел), які передбачають створення умов для малого (у тому 

числі і молодіжного)  підприємництва (додаток 4); 

 розробленням нового проекту «Аналіз потенціалу місцевого ринку ягідництва та 

формування бізнес-моделі  для запуску ягідного кооперативу» на основу проектної 

пропозиції ТГ.01 (табл. 3.2.2).  

 

Оперативна ціль 2. Для забезпечення постійної інформаційної підтримки розвитку бізнес-

середовища у місті необхідно переглянути заходи і продовжити терміни виконання існуючих 

проектів: 

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

 А.2.2. «Розробити “карту місцевих ресурсів та можливостей”» для розвитку нових сфер 

бізнесу. 
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Стратегічна ціль ІІІ.1.  Підвищення ефективності системи охорони здоров’я 

Оперативна ціль 1. Для покращення рівня медичного забезпечення необхідно  продовжити 
реалізацію існуючих проектів: 

 В.2.1. «Сформувати сучасну матеріально-технічну базу міської лікарні»; 

 В.2.2. «Забезпечити міську лікарню сучасним діагностичним обладнанням». 

Крім того, необхідно сформувати нові проекти на основі проектних пропозицій: 

 Новий проект «Ремонт та реконструкція приміщень закладів охорони здоров’я» (пропозиція 
№ 9 додатку 4); 

 Новий проект «Забезпечення закладів охорони здоров’я міста сучасним діагностичним 
обладнанням» (пропозиція № 10 додатку 4); 

 Новий проект «Матеріально-технічне забезпечення медичних установ відповідних округів 
(Насташине, Озеряни, Тенетники)», розроблений на основі зведеної пропозиції ТГ.14 
таблиці 3.2.2. 

  

Оперативна ціль 2. Для підвищення якості медичного обслуговування населення міста необхідно: 

- Продовжити реалізацію існуючого проекту В.1.1. «Запровадити електронний 
документообіг та розробити інформаційну базу про стан здоров’я місцевого 
населення»; 

Пріоритет ІІІ.  СН5: ЯКІСТЬ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

ІІІ.1.  Підвищення 

ефективності системи 

охорони здоров’я 

ІІІ.2.  Подальший 

розвиток системи 

освіти   

ІІІ.3.  Розвиток рекреаційно-

туристичної інфраструктури, 

культури, спорту, безпеки 

1. Підняти рівень 

матеріально-технічного і 

діагностичного 

забезпечення медичних 

установ 

2. Покращити систему 

медичного 

обслуговування 

населення 

1. Підвищити рівень 

матеріально-технічного  

забезпечення закладів 

освіти 

2. Виконати ремонт, 

облаштування приміщень 

та благоустрій територій 

закладів освіти 

3. Реалізувати заходи 

щодо розвитку  системи 

позашкільної  освіти 

1. Забезпечити розвиток 

рекреаційно-туристичної 

інфраструктури 

3. Підвищити 

ефективність реалізації 

молодіжної політики, 

розвиток спорту 

 

2. Забезпечити 

подальший розвиток 

культури  

4. Створити умови для 

підвищення рівня 

безпеки 
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- Продовжити реалізацію існуючого проекту В.1.2 «Запровадити систему навчань для 
медичного персоналу з метою надання якісних медичних послуг»; 

- Реалізувати новий проект, сформований на основі проектної пропозиції № 8 «Розвиток 
первинної медико-санітарної допомоги»; 

- Реалізувати новий проект, сформований на основі проектної пропозиції № 11 
«Створення та розвиток хоспісної  допомоги» (додаток 4); 

- Реалізувати новий проект «Ремонт і реконструкція приміщень медичних установ 
відповідних округів (Бовшів, Задністрянське, Коростовичі, Озеряни, Ст.Мартинів, 
Тенетники)», розроблений на основі зведеної пропозиції ТГ.11 таблиці 3.2.2. 

Стратегічна ціль ІІІ.2.  Подальший розвиток системи освіти   

Оперативна ціль 1. Її досягнення забезпечується подальшим виконанням існуючого проекту 
Г.1.2. «Підвищити рівень матеріально-технічного забезпечення ЗОШ». 

Крім того, на досягнення оперативної цілі впливає реалізація нового масштабного проекту 
«Матеріально-технічне забезпечення закладів освіти міста», який об’єднує запропоновані 
керівництвом закладів освіти проектні пропозиції: 

 № Назва проектної пропозиції 

13 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №1 

15 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №2 

17 Матеріально-технічне забезпечення ЗЗОС №3 

19 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинського НВК 

21 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинської гімназії 

23 Матеріально-технічне забезпечення Бурштинського МНВК 

25 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №1 

27 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №2 

29 Матеріально-технічне забезпечення ЗДО №3 

 
Оперативна ціль 2.  Досягнення даної мети забезпечується подальшим продовженням 

реалізації масштабного проекту Г.1.3 «Покращити облаштування приміщень загального 
користування та благоустрій територій у закладах освіти». 

Серед проектних пропозицій стосовно міста Бурштин безпосереднє відношення до 
досягнення оперативної цілі мають пропозиції, які включають заходи з ремонту і облаштування 
внутрішніх приміщень закладів освіти м. Бурштин та благоустрою прилеглої території. Об’єднання 
цих заходів в формі нового масштабного проекту під умовною назвою «Ремонт та реконструкція 
закладів освіти та благоустрій прилеглих територій м. Бурштин» дозволить включити їх до переліку 
проектів Стратегії: 

№ Назва проектної пропозиції Заходи  

14 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗЗОС №2 

Першочергові: 

 Капітальний ремонт їдальні 

 Заміна вхідних дверей школи 

 Заміна підлогового покриття у спортзалі і коридорі 1 
поверху 

Другорядні: 

 Часткова заміна огорожі і воріт 

 Облаштування баскетбольного майданчику зі штучним 
покриттям 

16 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗЗОС №3 

Першочергові: 

 Встановлення огорожі по периметру школи 

 Облаштування спортивного майданчику 
Другочергові: 

 Заміна підлогового покриття у коридорах 
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№ Назва проектної пропозиції Заходи  

18 Ремонт та реконструкція 
приміщення  Бурштинського 
НВК 

 Встановити спортивний майданчик зі штучним покриттям 

 Встановити літні веранди для дошкільнят 

20 Ремонт та реконструкція 
приміщення  Бурштинської 
гімназії 

Першочергові: 

 Добудова спортзалу 
Другочергові: 

 Ремонт центрального входу, огорожі, стелі актового залу 

24 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗДО №1 

 Поточний ремонт приміщення середньо-старшої групи 

 Встановлення огорожі 

26 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗДО №2 

 Капітальний ремонт кімнат, коридорів, спортзалу 

 Ремонт огорожі, воріт, пішохідних доріжок 

28 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗДО №3 

 Ремонт кімнат, музичної зали 

 Заміна міжгрупових дверей, огорожі 

 Ремонт павільйонів на дитячому майданчику 

 Встановлення аварійного виходу з другого поверху 

30 Ремонт та реконструкція 
приміщення  ЗДО №6 
«Пролісок» 

 Ремонт кімнат, коридорів 

 Заміна огорожі, доріжки 

 Ремонт і оновлення ігрових майданчиків 

 

 Серед нових проектних пропозицій розвитку округів Бурштинської ТГ безпосереднє 
відношення до досягнення оперативної цілі мають пропозиції, які включають заходи з 
ремонту і реконструкції закладів освіти старостинських округів територіальної громади: 
Бовшів, Задністрянське, Насташине, Озеряни, Тенетники (зведена пропозиція ТГ.12 таблиці 
3.2.2). Новий проект, який об’єднує ці пропозиції, може бути включений  до  переліку 
проектів Стратегії-ТГ. 

Оперативна ціль 3. Її досягнення залежить від успішності  реалізації нового проекту, 
сформованого на основі проектної пропозиції № 38 «Розвиток позашкільної освіти в м. Бурштин» 
(додаток 4). 

Стратегічна ціль ІІІ.3. Розвиток рекреаційно-туристичної інфраструктури, культури, 

спорту, безпеки 

Оперативна ціль 1. На досягнення цієї мети націлена реалізація проектів: 

-  проекту Д.2.3 «Розробка концепції рекреаційної зони».  
- готового до реалізації нового проекту «Створення туристично-екскурсійних об’єктів на 

березі річки в релігійно-історичному центрі «Гора над Дністром», запропонованого 
місцевою владою Тенетниківського старостинського округу. 

Крім того, досягненню стратегічної цілі сприяє реалізація нових проектів: 

 Проект «Благоустрій парків, скверів та інших зелених зон у місті» (пропозиція № 1 додатку 
4); 

 Проект «Етно-фестиваль «Купальницький Розмай» (пропозиція № 7 додатку 4) 

 Проект «Впорядкування зон відпочинку» (пропозиція № 33 додатку 4) 

 Новий проект «Розвиток туристично-рекреаційної сфери (зелений туризм)», який 
розробляється на основі зведеної пропозиції ТГ.10. 

 Новий проект «Впорядкування територій (озеленення) округів Задністрянське, Ст. Мартинів, 
Юнашків (зведена пропозиція ТГ.09). 

Оперативна ціль 2. Для подальшого розвитку громади у сфері культури необхідно продовжити 
терміни реалізації існуючих проектів: 

 Г.1.4 «Створити умови для функціонування сучасного міського кінотеатру»; 

 Г.1.6 «Придбати музичні інструменти для дитячої музичної школи»; 

 Г.1.7 «Провести комп’ютеризацію бібліотеки міста»; 
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 Готовий до реалізації проект «Заміна підлоги та облаштування сцени в клубі с. Коростовичі, 
запропонований місцевою владою Коростовичівського старостинського округу. 

Крім того, на досягнення даної мети впливає реалізація нових проектів, сформованих на 
основі наданих проектних пропозицій: 

 Проект «Міський кінотеатр» (пропозиція № 2 додатку 4); 

 Проект «Розбірна сцена для міста» (пропозиція № 3 додатку 4) 

На досягнення мети впливають нові проекти, розроблені на основі зведених пропозицій 
таблиці 3.2.2: 

 Новий проект «Ремонт і реконструкція закладів культури в населених пунктах Бовшів, 
Коростовичі, Насташине, Озеряни, Старий Мартинів, Тенетники,  Юнашків» (пропозиція 
ТГ.13 таблиці 3.2.2); 

 Новий проект «Матеріально-технічне забезпечення клубу в с. Старий Мартинів (придбання 
комп’ютерів для роботи гуртків)», розроблений на основі пропозиції ТГ.15 таблиці 3.2.2. 

Оперативна ціль 3. Для подальшого розвитку спорту у місті необхідно забезпечити ефективну 

реалізацію існуючого проекту Г.1.5 «Створити дитячу юнацьку спортивну школу» та проектної 

пропозиції № 6 додатку 4 «Розвиток спортивної діяльності та інфраструктури». 

 Ефективність реалізації молодіжної політики забезпечується реалізацією: 

 проекту «Створення Центру дозвілля молоді в с. Коростовичі» 

 проекту «Облаштування молодіжного простору в с. Коростовичі» 

 нового проекту «Реалізація молодіжної політики», який розробляється на основі пропозицій 

№ 5 додатку 4. 

Оперативна ціль 4. Серед існуючих немає проектів, які би сприяли підвищенню рівня безпеки 

проживання на території громади.  Серед проектних пропозицій запропоновано новий проект № 35 

«Безпечне місто», який потребує наповнення конкретними заходами реалізації. 

 
 

Стратегічна ціль ІV.1.  Подолання нерівності у доходах населення 

Пріоритет ІV.  СН6: ЖИТТЄВИЙ РІВЕНЬ НАСЕЛЕННЯ 

ІV.1.  Подолання 

нерівності у доходах 

населення 

ІV.2.  Удосконалення  

системи соціального 

захисту 

ІV.3.  Підвищення рівня 

зайнятості населення 

1. Розробка і реалізація 

заходів, що сприяють 

подоланню нерівності у 

доходах за рахунок 

зростання заробітної 

плати, створення нових 

робочих місць тощо 

1. Удосконалення системи 

соціальної допомоги, що 

сприятиме підвищенню 

життєвого рівня 

населення 

1. Підвищення рівня 

зайнятості населення, у  

т.ч. за рахунок створення 

нових робочих місць 
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Оперативна ціль 1. Серед існуючих та нових проектів немає пропозицій, які би сприяли подоланню 
нерівності у доходах населення.  Для включення цього напряму до Інфраструктурного плану 
необхідно розпочати збір проектних пропозицій у цій сфері і на їх основі сформувати новий проект 
«Реалізація заходів, що сприяють подоланню нерівності у доходах населення». 

Стратегічна ціль ІV.2.  Удосконалення  системи соціального захисту 

Оперативна ціль 1. Серед існуючих та нових проектів немає пропозицій, які би сприяли 
удосконаленню системи соціального захисту. Для включення цього напряму до Інфраструктурного 
плану необхідно розпочати збір проектних пропозицій у цій сфері і на їх основі сформувати новий 
проект «Реалізація заходів, що сприяють удосконаленню системи соціального захисту». 

Стратегічна ціль ІV.3.  Підвищення рівня зайнятості населення 

Оперативна ціль 1. Серед існуючих та нових проектів не достатньо пропозицій, які би безпосередньо 
сприяли підвищенню рівня зайнятості населення та створенню нових робочих місць. 

Частково проблема створення нових робочих місць вирішується в ході реалізації нових проектів, 
сформованих на базі проектних пропозицій (додаток 4): 

- №4 «Реалізація молодіжної політики» (в частині створення умов для молодіжного 
підприємництва); 

- №5 «Реалізація сімейної політики» (в частині створення робочого простору для 
молодих мам). 

 

 

 
Стратегічна ціль V.1.  Покращення якості атмосферного повітря 

Оперативна ціль 1. Серед існуючих та потенційних проектів немає пропозицій щодо 
покращення якості атмосферного повітря у  місті. Для включення цього напряму до 
Інфраструктурного плану необхідно розпочати збір проектних пропозицій у цій сфері і на їх основі 
сформувати новий проект «Покращення якості атмосферного повітря у місті і на території громади». 

Пріоритет V.  СН4: ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ 

V.1.  Покращення якості 

атмосферного повітря 

V.2.  Підвищення якості 

питної води 

V.3.  Удосконалення системи 

поводження з твердими 

побутовими відходами 

Стратегічний напрям: 

Стратегічні цілі: 

Оперативні цілі: 

1. Реалізація заходів щодо 

покращення якості 

атмосферного повітря 

1. Забезпечення 

відповідності питної води 

нормам за показниками 

жорсткості, оновлення 

лабораторного 

обладнання для 

визначення якості питної 

води 

1. Упорядкування 

існуючих звалищ, 

побудова переробного 

комплексу, впровадження 

роздільного збору відходів 

і їх вторинного 

використання 
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Частково покращенню якості повітря сприяє реалізація 3-х нових проектів озеленення 
територій округів (Задністрянське, Старий Мартинів, Юнашків), що можуть бути розроблені на базі 
зведеної пропозиції ТГ.09 таблиці 3.2.2 

 

Стратегічна ціль V.2.  Підвищення якості питної води 

Оперативна ціль 1. Досягненню цієї оперативної мети сприятиме: 

 продовження термінів реалізації існуючого проекту Д.1.1 «Провести реконструкцію мережі 

водопостачання та забезпечити відповідність питної води нормам по показникам 

жорсткості»; 

 продовжити реалізацію проекту Г.1.1 «Встановити установки для пом’якшення питної води 

в ЗОШ», поширивши сферу виконання проекту не тільки на заклади освіти, але й на заклади 

охорони здоров’я, культури, спорту тощо; 

 реалізація нового проекту, сформованого на основі проектної пропозиції № 31 додатку 4 

«Якісна питна вода»; 

 реалізація нового проекту «Покращення стану очисних споруд с. Задністрянське», 

розробленого на базі нової проектної пропозиції ТГ.07 таблиці 3.2.2. 

 

Стратегічна ціль V.3.  Удосконалення системи поводження з твердими побутовими 

відходами 

Оперативна ціль 1. Для досягнення цієї оперативної мети необхідно активізувати зусилля у 
напряму: 

 подальшої реалізації існуючого проекту Д.2.2 «Опрацювати питання пошуку території під 
будівництво сміттєпереробного комплексу»; 

 подальше виконання проекту Д.2.1 «Провести інформаційну кампанію для жителів міста 
щодо роздільного збору сміття та поводження з ТПВ» 

 реалізації нового проекту, сформованого на основі проектної пропозиції № 34 «Тверді 
побутові відходи» (додаток 4); 

 реалізація нового проекту, який враховує зведену пропозицію ТГ.08 і включає наступні 
заходи: 

  ліквідація стихійних світтєзвалищ в с. Дем’янів; 

 розроблення заходів з вирішення проблеми вивезення твердих побутових відходів 
в с. Тенетники і с. Юнашків; 

 удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в с. 
Сарники. 
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Стратегічна ціль VІ.1: Підвищення енергоефективності будівель та споруд 

Оперативна ціль 1. Для досягнення цієї цілі необхідно продовжити термін виконання 
існуючого проекту Б.1.3 «Завершити енергоаудит об’єктів комунальної  власності. Дані перевести у 
цифровий формат і зробити відкритими» 

Оперативна ціль 2. Її досягнення забезпечується продовженням реалізації проекту Б.1.6 
«Налагодити системну роботу з залучення коштів МВФ та МБ у сферу енергоефективності». 

Оперативна ціль 3. Досягнення даної цілі забезпечується реалізацією заходів існуючих і 
нових проектів. Серед існуючих проектів необхідно переглянути терміни виконання, завдання і 
обсяги фінансування таких проектів, як: 

- Б.2.1. «Зробити утеплення адміністративних будинків» 
- Б.2.2. «Здійснити заміну вікон у визначених об’єктах» 

Серед нових проектів безпосереднє відношення до досягнення оперативної цілі мають 
проектні пропозиції, які включають заходи з утеплення фасадів і заміни вікон в закладах освіти та 
охорони здоров’я. Об’єднання цих заходів в формі нового проекту під умовною назвою 
«Підвищення рівня енергоефективності закладів освіти і охорони здоров’я» дозволить включити 
його у перелік проектів Стратегії: 

Пріоритет VІ.  СН1: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ і РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ 

VІ.1.  Підвищення 

енергоефективності 
будівель та споруд 

VІ.2.  Підвищення 

ефективності 

використання водних 

ресурсів 

VІ.3.  Підвищення 

ефективності 

використання 

енергоресурсів 

Стратегічний напрям: 

Стратегічні цілі: 

Оперативні цілі: 

1. Завершити аудит 
об’єктів комунальної 
власності 

2. Виконати комплекс 

робіт по ремонту і 

модернізації систем 

теплопостачання 

2. Обладнати найбільш 

важливі об’єкти 

лічильниками 

3. Зробити утеплення 

фасадів і заміну вікон у 

визначених об’єктах 

4. Активізувати роботу зі 

створення ОСББ 

5. Розпочати роботу з 

ефергоефективності  

будинків житлової сфери 

1. Підвищення 

ефективності 

використання води в  

систем водопостачання 
2. Налагодити роботу по 

залученню коштів МВФ і 

МБ у сферу енерго-

ефективності 

1. Удосконалити систему 

енергомоніторингу 

3. Розвиток використання 

відновлювальних джерел 

енергії 
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№ Назва проектної пропозиції Заходи  

12 Ремонт та реконструкція приміщення  
ЗЗОС №1 

Капітальний ремонт даху та водостічних систем 
Заміна світильників на енергозберігаючі 

14 Ремонт та реконструкція приміщення  
ЗЗОС №2 

Утеплення фасаду 
Заміна покриття даху 

16 Ремонт та реконструкція приміщення  
ЗЗОС №3 

Утеплення фасаду 
Реконструкція покриття даху 

18 Ремонт та реконструкція приміщення  
Бурштинського НВК 

Утеплення фасаду закладу 
 

20 Ремонт та реконструкція приміщення  
Бурштинської гімназії 

Утеплення фасаду 
Ремонт даху 
Заміна 8-ми вікон 

22 Ремонт та реконструкція приміщення  
Бурштинського МНВК 

Ремонт фасаду 
Заміна вікон, даху навчального корпусу 

24 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО 
№1 

Капітальний ремонт аварійного корпусу 
 

26 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО 
№2 

Утеплення фасаду 
Капітальний ремонт покрівлі 

28 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО 
№3 

Утеплення фасаду 
Заміна вікон 

30 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО 
№6 «Пролісок» 

Утеплення фасаду, реконструкція фундаменту 
Заміна покрівлі 

36 Комплексна термосанація лікарні Виконати комплекс робіт з повної термосанації 
приміщення міської лікарні 

 

Оперативна ціль 4. Її досягнення забезпечується активізацією роботи з реалізації  проекту 
Б.1.5 «Провести чергову компанію щодо створення ОСББ з висвітленням їх переваг». 

Оперативна ціль 5. На теперішній час серед існуючих і нових проектів немає пропозицій 
щодо реалізації заходів з енерноефективності будинків житлового фонду. Для включення цього 
напряму до Муніципального інфраструктурного плану необхідно розпочати збір проектних 
пропозицій у цій сфері і на їх основі сформувати новий проект під умовною назвою «Підвищення 
рівня ефективності житлових будинків».    

Стратегічна ціль VІ.2: Підвищення ефективності використання водних ресурсів 

Оперативна ціль 1. Серед нових проектів, які мають  безпосереднє відношення до виконання 
робіт з ремонту і модернізації систем водопостачання з метою підвищення ефективності 
використання водних ресурсів за рахунок зниження втрат води, слід вказати такі проектні 
пропозиції (додаток 4): 

№ Назва проектної пропозиції Заходи 

9 Ремонт та реконструкція приміщень 
закладів охорони здоров’я. 

Заміна внутрішньо лікарняних мереж водопостачання 

31 Якісна питна вода Визначитись з ділянками водопроводів, які підлягають 
заміні 
Провести реконструкцію існуючої системи 
водопостачання 

 Об’єднання цих заходів в формі нового проекту під умовною назвою «Підвищення 
ефективності функціонування водопровідної мережі» дозволить включити його у перелік проектів 
Стратегії: 

Оперативна ціль 2. Її досягнення забезпечується продовженням реалізації проекту Б.1.4 
«Обладнати найбільш важливі об’єкти лічильниками». 

Стратегічна ціль VІ.3.  Підвищення ефективності використання енергоресурсів 
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Оперативна ціль 1. Її досягнення забезпечується продовженням і переглядом термінів 
виконання, заходів і обсягів фінансування існуючого проекту Б.1.1 «Удосконалити існуючу систему 
енергомоніторингу з використанням ІКТ» 

Оперативна ціль 2. Для її досягнення необхідно активізувати роботи з реалізації існуючого 
проекту Б.2.3. «Виконати комплекс робіт по капітальному ремонту тепломереж та реконструкції 
опалення в місцях найбільших втрат енергії на основі аудиту». 

Крім того, досягнення цієї цілі забезпечується реалізацією заходів щодо модернізації систем 
енергопостачання закладів освіти і охорони здоров’я, які були сформовані у таких проектних 
пропозиціях: 

№ Назва проектної пропозиції Заходи 

9 Ремонт та реконструкція приміщень закладів 
охорони здоров’я. 

Заміна внутрішньо лікарняних мереж  
теплопостачання 

14 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗЗОС №2 Ремонт тепломережі 
 

16 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗЗОС №3 Ремонт тепломереж 
 

20 Ремонт та реконструкція приміщення  
Бурштинської гімназії 

Заміна труб центрального теплопостачання 
 

28 Ремонт та реконструкція приміщення  ЗДО №3 Реконструкція системи електропостачання 
 

Об’єднання цих заходів в формі нового проекту під умовною назвою «Модернізація систем 
енергопостачання в закладах освіти та охорони здоров’я» дозволить включити його у перелік 
проектів Стратегії. 

Оперативна ціль 3. Серед існуючих та нових проектів немає пропозицій щодо реалізації 
заходів з використання відновлювальних джерел енергії. Для включення цього напряму до 
Муніципального інфраструктурного плану необхідно розпочати збір проектних пропозицій у цій 
сфері і на їх основі сформувати новий проект з умовною назвою «Використання відновлювальних 
джерел енергії». 

 
 

Стратегічна ціль VІІ.1.  Забезпечення комплексного планування розвитку міста і ТГ 

Оперативна ціль 1. Її досягнення потребує продовження успішної реалізації існуючого проекту Г.2.4 
«Провести комплекс заходів на підтримку процесів створення та розвитку об’єднаної ТГ». 

Пріоритет VІІ.  СН7: СТАЛЕ ПЛАНУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ 

VІІ.1.  Забезпечення 

комплексного планування 

розвитку міста і ТГ 

VІІ.2.  Прозоре врядування за 

участю громадськості 

1. Удосконалення комплексного 
планування розвитку міста, що 

передбачають врахування 
структурних та інфраструктурних 
змін в ході формування нової ТГ  

1. Створення ефективної системи 
управління, що передбачає 
впровадження стратегій розвитку, 
активізацію громади, підвищення 
прозорості влади, створення 
електронного врядування 
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Серед нових проектів слід відмітити проект «Формування і просування іміджу Бурштинської ТГ», 
розроблений на основі зведеної пропозиції ТГ.16 (табл. 3.2.2). 

Стратегічна ціль VІІ.2.  Прозоре врядування за участю громадськості 

Оперативна ціль 1. Для забезпечення  прозорості врядування та підвищення рівня активності 
громади міста необхідно: 

 Продовжити реалізацію проекту Г.1.8 «Запровадження електронного документообігу у сфері 
обслуговування депутатів та виконкому міської ради»; 

 Продовжити реалізацію проекту Г.1.9 «Створення умов для розвитку ЦНАП та громадських 
ініціатив по вул.С.Стрільців,15 в м. Бурштин»; 

 Продовжити реалізацію проекту Г.2.1 «Провести міський конкурс міні-проектів “Місто 
своїми руками”»; 

 Продовжити терміни реалізації проекту Г.2.2 «Встановити інформаційний екран для міста»; 

 Реалізувати новий проект, сформований на основі проектної пропозиції № 37 
«Модернізація ЦНАП»; 

 Реалізувати новий проект «Розробка та впровадження індикаторів послуг в територіальній 
громаді», розроблений на базі нової зведеної пропозиції ТГ.16 (табл. 3.2.2). 

 
Загальні рекомендації щодо черговості фінансування проектів, які включені до базового 

Інфраструктурного плану. 

1). Фінансування проектів пропонується виконувати, виходячи з наявних і прогнозованих 
фінансових можливостей громади (місцеві бюджети, надійні інвестори, ДТЕК, інші бюджетні і 
приватні надходження) на наступні 3 роки. 

2). Намагатися не розпорошувати фінансові кошти між багатьма проектами, по можливості 
не починати фінансування наступних проектів до завершення попередніх проектів, визначених за 
критеріями пріоритетності. 

3). Черговість фінансування проектів у плановий період має встановлюватися за критеріями 
важливості виконання проектів (рис. 3.3.1) 

 
Пріоритетність 

стратегічних напрямів*: 

Важливість проектів у відповідності до їх пріоритетності** 

П1: Першочергові 
проекти 

П2: Пріоритетні 
проекти  

 

П3: Важливі проекти 

Пріоритет І: Стратегічні 
напрями СН3, СН2, СН5.  

 
І черга 

 
 

 
ІІ черга 

 
 

 
УІ черга 

 

Пріоритет 2: Стратегічні 
напрями СН6, СН4, СН1 

 
ІІІ черга 

 
 

У черга 
 
 

 
УІІ черга 

 

Пріоритет 3: Стратегічні 
напрями СН7 
 

 
ІУ черга 

 
 

 
УІІІ черга 

 
 

 
ІХ черга 

 

* Важливість стратегічного напряму визначається його пріоритетом – від І до УІІ.  
** Важливість кожного проекту можна визначити на основі аналізу його паспорту (Додатки 6, 7) 

 

Рис. 3.3.1. Матриця МакКінзі: Визначення черговості фінансування проектів Інфраструктурного 

Плану 
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3.4. ВПРОВАДЖЕННЯ І КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ БУРШТИНСЬКОЇ ТГ 

 

Інституційні механізми реалізації Стратегії-ТГ 

Реалізація Стратегії-ТГ здійснюватиметься за рахунок використання наявного на місцевому 
рівні ресурсного потенціалу (матеріальних, фінансових, людських, інтелектуальних, інформаційних 
ресурсів тощо), залучення провідних українських та міжнародних експертів, а також міжнародних 
організацій, таких як Європейська Економічна Комісія ООН, Світовий банк, Міжнародна Фінансова 
Корпорація, Європейський банк реконструкції та розвитку, Агентство США з міжнародного розвитку 
тощо. 

Фінансовими джерелами реалізації Стратегії будуть кошти місцевого та державного 
бюджетів, залучені кошти донорів в рамках проектів міжнародної технічної допомоги, кошти 
приватного бізнесу (вітчизняного та міжнародного), що будуть спрямовані на реалізацію проектів 
державно-приватного партнерства, кредити міжнародних фінансових організацій. 

Управління Стратегічним розвитком громади. Організація заходів з реалізації Стратегії-
ТГ та, зокрема, розроблення і реалізація Інфраструктурного Плану має виконуватися відділом 
економіки та промисловості Бурштинської міської ради  (далі – Орган Управління).   

Зазначений Орган Управління має координувати діяльність з реалізації заходів, 
передбачених Стратегією, готувати звіти (квартальні та річні) для розгляду керівництвом 
виконавчого органу Бурштинської міської ради та Робочою групою з моніторингу реалізації 
Стратегії. Квартальні та річні звіти з реалізації Стратегії після їх обговорення та погодження Робочою 
групою з моніторингу мають розміщуватися на офіційному сайті Бурштинської міської ради та 
Агенції місцевого економічного розвитку (АМЕР) м. Бурштин. Річні  звіти з виносяться на розгляд  
Бурштинської міської ради. За результатами розгляду річних звітів приймається відповідне рішення 
міської ради, яке у разі необхідності може включати внесення змін до діючої Стратегії.   

Орган Управління має тісно співпрацювати з мером міста, міськрадою та профільними 
управліннями виконавчого комітету міської ради задля оперативної підготовки, узгодження та 
схвалення розпорядчих рішень міської ради з питань реалізації Стратегії та Інфраструктурного 
Плану.   

Робоча група з моніторингу Стратегії створюється для моніторингу реалізації Стратегії та 
здійснення  контролю за її виконанням  (далі – Робоча група з моніторингу). Організаційне 
забезпечення діяльності цієї групи здійснюватиме Агенція місцевого економічного розвитку (АМЕР) 
м. Бурштин, яка також відіграватиме роль інформаційно-комунікаційного центру щодо реалізації 
Стратегії. В рамках цієї діяльності АМЕР:   

- співпрацюватиме з експертним середовищем та громадськістю з питань, що стосуються 
реалізації Стратегії-ТГ,  

- забезпечуватиме обмін інформацією з міжнародними партнерами з питань, що 
пов’язані з реалізацією Стратегії,  сприятиме залученню їх до реалізації міських 
проектів; 

- здійснюватиме просування та пропагування заходів та механізмів реалізації Стратегії 
серед українських та зарубіжних міст, забезпечуючи створення позитивного іміджу 
Бурштинської громади як одного з лідерів реалізації в Україні стратегій сталого розвитку 
у відповідності до ЦСР ; 

Бурштинська міська рада  в рамках реалізації Стратегії схвалює розпорядчі документи, 
необхідні для реалізації стратегії. Крім того, щорічно розглядає результати  виконання Стратегії 
(Річний звіт) та у разі необхідності вносить відповідні корективи Інфраструктурного Плану. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії-ТГ здійснюватиметься шляхом: 

- оптимізації видатків місцевого бюджету, базуючись на Стратегії-ТГ та 
Інфраструктурному Плані; 
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- запровадження стимулюючих заходів щодо спрощення доступу до земельних ділянок 
та незадіяних виробничих потужностей для проектів, що включені до нфраструктурного 
Плану;  

- надання тимчасових пільг із сплати місцевих податків та зборів, оренди на землю для 
тих проектів, які здійснюють визначальний вплив на досягнення стратегічних 
пріоритетів, забезпечення нових робочих місць, особливо для молоді, призводить до 
підвищення надходжень до місцевого бюджету, зменшує навантаження на місцевий 
бюджет з оплати енергоносіїв; 

- залучення коштів міжнародних фінансових організацій (зокрема, ЄБРР, НЕФКО) для 
реалізації проектів з розвитку місцевої інфраструктури;  

- створення умов для участі у  реалізації Інфраструктурного Плану приватного бізнесу 
(зокрема, компанії ДТЕК). Зазначене, поряд з іншим, дасть змогу оволодіти новими 
технологіями та сучасним менеджментом, вийти на нові експортні ринки інноваційної 
продукції; 

- залучення до реалізації Стратегії та до розповсюдження набутого досвіду у інших містах 
України Офіційної Допомоги Розвитку, надання якої передбачено  відповідно до 
завдання 17.2 Цілі Сталого Розвитку 17.   

Стратегія-ТГ базується на концепції інклюзивного розвитку. Інклюзивність Стратегії, з 
одного боку, забезпечує рівний доступ всіх верств суспільства (населення, бізнесу, громадського 
середовища)  до результатів сталого розвитку, з іншого боку, - передбачає  широку участь громади  
у самому процесі реалізації Стратегії. 

 Залучення до реалізації стратегії всіх верств населення забезпечуватиметься шляхом: 

- формування ефективної системи електронного врядування та створення електронної 
платформи для суспільного обговорення питань реалізації Стратегії-ТГ; 

- введення у практику діяльності місцевої влади щорічного широкого розгляду 
результатів реалізації Стратегії, обговорення планів місцевої влади щодо внесення до 
неї коректив, урахування думки суспільства при розробленні та коригуванні 
Інфраструктурного плану стосовно визначення  суспільно значущих проектів та 
встановлення пріоритетності їх реалізації; 

- створення умов для застосування державно-приватного партнерства з урахуванням 
міжнародних стандартів у цій сфері; 

- здійснення просвітницької та освітньої діяльності з питань управління розвитком та 
державно-приватного партнерства; 

- реалізація політики інформаційної відкритості влади на засадах сучасних 
інформаційних технологій. 

 

Етапи реалізації Стратегії. За планом «Стратегія сталого м. Бурштин до 2030 року» має бути 
реалізована у два етапи: 

- І етап (2018 – 2022 рр.) – розв’язання найболючіших проблем у життєдіяльності міста на 
засадах сталості та створення підґрунтя для досягнення Цілей Сталого Розвитку у 2030 
році; 

- ІІ етап (2023 - 2030 рр.) – трансформація міста у стале та розумне у розумінні Глобальної 
Стратегії Сталого Розвитку ООН (ЦСР 11). 

Створення Бурштинської ТГ у червні 2020 року внесло значні корективи у хід виконання 
Стратегії-2030. Приєднання до Бурштину 10-ти старостинських округів потребувало перегляду і 
переоцінки стратегічних напрямів і цілей сталого розвитку громади, внесення змін до 
Інфраструктурного плану, коригування завдань першого етапу реалізації стратегії (табл. 3.4.1). 
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Таблиця 3.4.1. Завдання Першого етапу реалізації Стратегії-ТГ 

Найменування завдання 

Роки 

Відповідальні за реалізацію 
2018 

2019 
2020 2021 2022 

І кв. ІІ кв. ІІІ кв. ІV кв. 

І. Розвиток інституційного середовища задля реалізації Стратегії 

1.1. Створення Робочої групи з моніторингу 
х        

Міська рада, Управління 
економіки, АМЕР 

1.2. Створення електронної платформи для залучення до обговорення реалізації 
Стратегії та МІП експертного середовища та широких кіл громадськості 

 х       
 

Міська рада, АМЕР 

1.3. Організація та проведення ознайомлювальних, освітніх та роз’яснювальних 
заходів з питань реалізації Стратегії, МІП та їх популяризації серед громадськості 

х х х х х    
Міська рада, Упр. економіки,  

АМЕР, Робоча група 

ІІ. Розроблення та реалізація пріоритетних проектів на виконання Стратегії   

2.1. Підготовка попередніх економічних обґрунтувань інфраструктурних 
проектів, передбачених для реалізації Стратегії    х х х х    

Управління економіки,    АМЕР 
(з залученням зовнішніх 

експертів, в т.ч. міжнародних) 

2.2. Співпраця з міжнародними організаціями та донорами з питань  залучення 
фінансових ресурсів для реалізації проектів, включених до Стратегії         х х х х 

  Упр. економіки,  АМЕР (з 
залуч. зовнішніх експертів, в 

т.ч. міжнародних) 

2.3. Супроводження реалізації проектів, що включені до Стратегії 
    х х х х 

Міська рада, Управління  
економіки, АМЕР 

ІІІ. Моніторинг реалізації Стратегії та внесення до неї змін  (в частині уточнення показників її виконання) 

3.1. Підготовка квартальних та Річних звітів щодо виконання Стратегії для їх 
розгляду Робочою групою з моніторингу 

х х х х х х х х 
  Управління економіки  

3.2. Розгляд щоквартальних звітів Робочою групою з моніторингу та організація 
їх обговорення з громадськістю 

     х х х 
АМЕР, Робоча група  

3.3.  Розгляд Річних звітів на сесії міської ради та за необхідності схвалення 
розпорядчих документів з питань реалізації Стратегії 

 х    х х х 
Міська рада, Управління 

економіки,   АМЕР 

ІV. Підготовка та затвердження змін до Стратегії  щодо ІІ етапу її реалізації 

4.1. Внесення змін у зв’язку зі створенням Бурштинської ТГ (коригування 
Стратегії, Прану, термінів виконання). Уточнення цільових показників, заходів та 
плану робіт за другим етапом реалізації Стратегії  

      х  
Міська рада, Упр. економіки,  

АМЕР, Робоча група  

4.2. Підготовка змін до Стратегії (уточнення заходів з реалізації Стратегії у 
довгостроковій перспективі)  та затвердження їх міськрадою 

      х  
Міська рада, Управління 

економіки,    АМЕР 
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Контроль виконання Стратегії-ТГ визначається на основі постійно діючого моніторингу. Основними 
його завданнями є збір, узагальнення, періодичний аналіз інформації про стан виконання заходів 
на виконання Стратегії. 

Головними завданнями моніторингу є: 

- контроль за дотриманням термінів виконання проектів;  

- аналіз динаміки індикаторів ЦСР за відповідними стратегічними напрямами; 

- аналіз негативних факторів, що спричинили невиконання окремих проектів; 

- підготовка рекомендацій в метою усунення недоліків; 

- загальна оцінка ефективності та реалістичності виконання заходів, запланованих в 

рамках Стратегії.  

Головними елементами моніторингу є квартальні та річні звіти про виконання Стратегії. 

Функції щодо здійснення постійного моніторингу реалізації Стратегії розподіляються наступним 

чином (рис. 3.4.1). 

 Бурштинська міська рада є головним  органом в системі моніторингу, який   оцінює процес 

реалізації Стратегії та схвалює рішення задля сприяння виконанню заходів (проектів), що нею 

передбачені. 

Відділ економіки і промисловості Бурштинської міської ради є  координуючим   органом, 

який забезпечує реалізацію Стратегії, а також здійснює підготовку квартальних та річних звітів за 

результатами виконання включених до неї проектів та заходів. 

Робоча група  з моніторингу  за сприяння АМЕР здійснює моніторинг реалізації Стратегії 

шляхом попереднього розгляду квартальних та річних звітів та обговорення їх з громадськістю міста. 
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Рис. 3.4.1. Процедура контролю виконання Стратегії-ТГ на основі моніторингу 

 

 


