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Внаслідок процесу децентралізації у жовтні 2020 року було створено  Бурштинську 

територіальну громаду із центром у м. Бурштин, до складу якої увійшли села: Бовшів, 

Вигівка, Дем’янів, Діброва, Задністрянськ, Заливки, Коростовичі, Куничі, Куропатники, 

Насташине, Новий Мартинів, Озеряни, Різдвяни, Сарники, Слобода, Старий Мартинів, 

Тенетники і Юнашків. 

За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській області у 

Бурштинській територіальній громаді станом на 1 жовтня 2021 року за попередніми 

даними, проживало 24195 осіб, що складає 99,2% до періоду попереднього  року. 

Чисельність населення станом на 2020 рік складає 24270 осіб, з них міського – 15238 осіб, 

сільського - 9232 осіб.  

Площа Бурштинської міської територіальної громади становить 20 214,50 га, площа 

земель сільськогосподарського призначення становить 14263,53 га, в тому числі: рілля 

10156,12 га. 

20 листопада відбулося І та ІІ пленарне засідання першої сесії, в ході якого міський 

голова Василь Андрієшин склав присягу, а також офіційно було визнано повноваження 

депутатів Бурштинської міської ради. 

27 листопада в ході IV пленарного засідання першої сесії було створено 10 

старостинських округів, затверджено кандидатури старост, утворено виконавчий комітет 

Бурштинської міської ради. 
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ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА. 

ДОХОДИ 

За 9 місяців 2021 року бюджет міської територіальної громади в цілому по 

надходженнях загального та спеціального фонду виконано до річного плану на 80,8 

відсотка (при плані на рік із врахуванням змін в сумі 243 417,0 тис.грн фактично надійшло 

196 791,2 тис.грн, що на 106151,2 тис.грн більше, ніж у відповідному періоді минулого 

року). 

Загальний фонд із врахуванням трансфертів до уточнених річних планових 

показників виконано на 72,1 відсотка, при плані на рік з урахуванням змін в сумі 119 730,0 

тис.грн фактично надійшло 86202,1 тис.грн, що на 23108,9 тис.грн більше від надходжень 

за відповідний період минулого року. 

Спеціальний фонд із врахуванням трансфертів до річних планових показників 

виконано на 105,8 відсотка, при плані на рік із врахуванням змін в сумі 63034,6 тис.грн 

фактично надійшло 66681,6 тис.грн, що на 61790,4 тис.грн більше від надходжень минулого 

року. 

Субвенцій з Державного, обласного та інших бюджетів надійшло 49 701,1тис.грн, 

при плані на рік з урахуванням змін 66 735,4тис.грн, що становить 74,5 відсотка. 

 

Динаміка надходжень доходів до бюджету Бурштинської міської територіальної 

громади за 9 місяців 2020-2021 року 

            тис. грн. 

 

ВИДАТКИ 

Бюджет Бурштинської міської територіальної громади за 9-ть місяців 2021 року 

виконано на 64,8 відсотка до річного плану з урахуванням змін (263203,0 тис.грн). 

Використання становить 170687,0 тис. грн, в тому числі: 

з видатків загального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету 

забезпечено виконання на 74,3 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з 

урахуванням змін 182892,4 тис. грн використано 135889,9 тис.грн; 

з видатків спеціального фонду з урахуванням субвенцій з державного бюджету 

забезпечено виконання на 43,3 відсотка до річного плану з урахуванням змін. При плані з 

урахуванням змін 80310,7 тис.грн, використано 34797,1 тис.грн; 
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Структура видатків бюджету Бурштинської міської територіальної громади за 

9 місяців 2021 року 

 

 

Резервний фонд бюджету Бурштинської міської територіальної громади на 2021 рік 

затверджений у сумі 500,0 тис. грн, згідно прийнятих рішень міської ради розподілено 

коштів у сумі 52,5 тис. грн, та відповідно до наданих документів станом на 01.10.2021 року 

використано коштів в сумі 50,7 тис. грн. 

 

 

  

Видатки 170687,0 
тис.грн

Спеціальний фонд 
34797,1 тис.грн.

інші кошти спеціального 
фонду (бюджет 

розвитку,екологія) 
33779,9тис.грн.

платні послуги 
установ 

1017,2тис.грн

Загальний фонд 
135889,9 тис.грн
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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РОЗВИТОК. 
Залучення інвестицій, розвиток бізнесу, робота над спроможністю громади –

першочергові завдання, які було поставлено на 2021 рік.  

У напрямі інвестиційного розвитку виконано такі завдання: 

 розроблено логобук та логотип громади; 

 розроблено інвестиційний сайт громади; 

 розробляється інвестиційний паспорт громади; 

 реалізовано  обласні проекти «Облаштування відпочинкового комплексу «Садиба 

Гаймана»»,  «Створення туристично-екскурсійних об’єктів на березі ріки в релігійно-

історичному центрі «Гора над Дністром»».  

 укладено договір міжмуніципального співробітництва «Дністровський каньон», 

договір співпраці з Галицьким НПП (проект «Касова гора»), договір про співпрацю з ГО 

АСТАР та приєднались до кластерної ініціативи «Дністер 1362», «Галичина- (не)звідана 

земля». 

 оновлюється концепція індустріального парку та проектно-кошторисна 

документація. 

У листопаді міський голова Василь 

Андрієшин взяв участь у зустрічі міст-

енергетиків, яка нещодавно відбулася у м. 

Ладижин. Було обговорено питання як 

виглядає європейське законодавство, що 

стимулює зменшення викидів СО2, яких 

трансформацій очікувати монопрофільним 

громадам, де працюють ТЕС, що може стати 

замінником теплоносія, тобто вугілля, як це 

позначиться на житлово-комунальному господарстві 

територій, що потрібно зробити для наповнення 

бюджету громади і створення нових робочих місць. 

Також у листопаді міський голова побував з 

робочим візитом у Польщі, результатом якого має 

стати спільний  проект у сфері туризму.  

У 2021 році в Бурштинській територіальній 

громаді вперше стартував конкурс Громадський 

бюджет (Бюджет участі). Дана програма - можливість 

для кожного мешканця зробити позитивні зміни у 

громаді. Цього року було подано 32 заявки, 9 з яких увійшли до числа переможців. 

У селах громади в межах різних конкурсів 

реалізовано 15 проектів: 

1. Конкурс «Громадський бюджет»: 

 Безпечні та зручні зупинки в с. Демянів,  

 Вуличне освітлення сіл Озеряни та Слобода, 

 Облаштування багатофункціональної зони для 

соціальної активності мешканців с.Насташине,  

 Культурне дозвілля- в культурних умовах 

(заміна вікон і дверей клуб с.Вигівка) 

 Облаштування дитячого майданчика в 

Новомартинівському НВК  
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2. Конкурс «Громада своїми руками»: 

 Туризм - здоров'я наших дітей (Задністрянське) 

 Створення туристичного арт-об’єкту на території (с.Новий Мартинів) 

 Фантастичне дитинство ( Тенетники) 

 Відкриті двері (Юнашків) 

 Сучасне освітлення у (с.Дем'янів) 

 Мелодія юних сердець ( Коростовичі) 

 Культурний благоустрій (Діброва) 

 

3. Конкурс «Село мрії» від Гудвеллі: 

 Облаштування глядацької зали в клубному закладі с. Різдвяни  

 Вуличне освітлення сіл Озеряни й Слобода  

 Ремонт клубу с. Коростовичі  

 Шкільна їдальня – територія комфорту (с.Дем’янів). 

В рамках соцпартнерства з компанією ДТЕК реалізуються проекти: третій етап 

проекту «Безпечне місто», проект «Придбання та ремонт лічильників обліку тепла для 

багатоквартирних будинків м. Бурштина». 

У 2022 році заплановано реалізувати такі проекти: 

1. Реконструкція паркової та пляжної зони 

2. Реєстрація Індустріального парку  

3. Проект «Касова Гора» 

4. Розвиток веломаршруту навколо водосховища 

5. Розвиток туристичних атракцій на маршруті «Легенди Опілля» 

6. Термосанація будівель об’єктів бюджетної сфери 

8. Продовження реалізації проекту «Безпечне місто»  

9. Реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади» 

10. Ягідний кооператив 

 

З метою залучення додаткових коштів у бюджет Бурштинська міська рада бере участь: 

- в державних програмах, таких як програма «Велике будівництво»; 

- співпраця в рамках державно-приватного партнерства (програма соціального партнерства 

ДТЕК); 

- проекти міжнародної технічної допомоги (зокрема, програма U-LEAD); 

- грантові кошти від донорських організацій, обласні програми. 

Протягом 2021 року, підготовлено та подано 27 заявок на участь в конкурсах.  

  



8 
 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА СФЕРА. 

Насамперед варто зазначити, що у 2021 

році було проведено реформування КП 

«Житловик», у результаті створено 3 нових 

комунальних підприємства: 

– КП «Житлово-експлуатаційне 

господарство» – займається управлінням або 

іншим словом «обслуговуванням» 

багатоквартирних житлових будинків (61 

будинок). 

– КП «Еко-Сервіс» – займається наданням послуг з вивезення сміття, обслуговуванням 

вуличного освітлення та утриманням територій загального користування. 

–  КП «Житловик» з 1 вересня 2021 надає  послуги 

з водопостачання і водовідведення. 

Також на ринок з управління багатоквартирного 

житлового фонду на умовах конкурсу зайшов ФОП 

Хацевич В. І., який надає послуги з управління в 30-ти 

багатоквартирних будинках.  

Тобто, до 1 вересня 2021 для багатоквартирних 

будинків було 2 квитанції на житлово-комунальні послуги: 

від Бурштинської ТЕС на опалення і постачання гарячої 

води, від КП «Житловик» на водопостачання, 

водовідведення і квартплата, в яку входила плата за вивіз 

сміття. 

Відтепер мешканці отримують 4 квитанції: 

Уся інформація про комунальні підприємства, тарифи, 

реквізити для оплати розміщена на офіційному сайті 

Бурштиинської міської ради в розділі «ЖКГ», 

функціонувати офіційні сайти кожного комунального підприємства. 

На даний час важко ще зробити висновки щодо ефективності такої реформи, час 

покаже, але сподіваємося, що вже найближчим часом зможемо вирішити основні проблеми, 

які виникли за час функціонування КП «Житловик».  

В незадовільному стані на сьогоднішній день  перебувають дороги і тротуари, які 

потребують капітальних ремонтів. На сьогоднішній день реалізовано такі проекти: 

 проведено ямковий ремонт міських доріг, цей процес ще триває; 

  проведено  капітальний ремонт дороги від площі Героїв УПА до вул. Р. 

Шухевича,  

  завершуються роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Будівельників,  

 встановлено бруківку тротуарних доріжок по вул. Калуська, Січових Стрільців 

біля ДНЗ№3, Стуса,18, 20, 16, Коновальця, 11 (біля ДНЗ №6), по вул. Калуській (навпроти 

енергетичного коледжу), 

 проведено роботи біля міської ради – заходи від підтоплення та затоплення, 

брукування,  
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 здійснено роботи по благоустрою у центральній частині міста – оновлено клумби 

біля ринку, на площі Героїв УПА (біля фонтану). 

 постійно проводяться роботи по профілюванню доріг на території громади від 

шкідливої дії води. 

Також спільними зусиллями Івано-Франківської ОДА, обласних депутатів завершено 

роботи по капітальному ремонту кільцевої дороги по вул. Стуса-Коновальця. 

На тепломережу у цьому році виділено з місцевого бюджету кошти в розмірі 987 

тис.грн. для заміни аварійної ділянки по вул. Шухевича. 

Для КП «Житловик» закуплено: 

- екскаватор – навантажувач марки JCB, 

який поєднує в собі функціональність 

бульдозера, фронтального навантажувача,  

- сміттєвоз, який може одночасно брати 24 

куб.м. та дозволяє здійснювати обслуговування 

потреб населення усієї Бурштинської громади за 

оптимально короткі проміжки часу з 

найменшими витратами. Даний сміттєвоз можна 

буде також використовувати для прогортання 

снігу на території територіальної громади.  

 

У цьому році розпочато роботу щодо створення тематичних еко-муралів на фасадах 

багатоквартирних будинків, де  зображено рідкісні види рослин і тварин, які занесено до 

Червоної книги Бурштинського опілля. Три фасади будинків (№1, №9, №17) по вулиці 

Січових Стрільців уже утеплено та майстри наносять там відповідні зображення. Крім 

цього, внизу малюнку буде нанесено QR-код, який перенаправлятиме на сторінку із 

описами зображених рослин та тварин.  

Закуплено та ведуться роботи щодо встановлення 32 дорожніх знаків на території  

громади (згідно приписів поліції та дистанції 

колії); 

В міській раді діють програми по співфінансуванню заходів 

із заміни вікон та дверей в місцях загального користування, а 

також поточного та капітального ремонту в багатоквартирних 

будинках. Суть цих програм в тому, що 

мешканці оплачують 70% вартості робіт, 

а міський бюджет – 30%. В цьому році 

завдяки Програми співфінансування вже 

замінено  вікна в трьох під’їздах по вул. 

Міцкевича, 6 та О. Басараб, 4, а в під’їзді 
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по вул. Коновальця, 11 - двері.  Це хороша можливість спільно замінити вікна та двері чи 

зробити ремонт у будиинку.  

Також є вже пророблено певні кроки щодо створення ОСББ. В  створено ОСББ в 4-х 

будинках по вул. Січових Стрільців 1, 9, 17, 21, де  активно працює ініціативна група. 

Планується, що після створення ОСББ ці будинки візьмуть участь в державній програмі 

«Енергодім». завдяки якій матимуть можливість модернізувати свій будинок і отримати 

відшкодування до 70% за роботи, матеріали та обладнання.  Участь у таких програмах 

можуть брати лише офіційно зареєстровані ОСББ. Це єдина можливість привести до ладу 

наш житловий фонд. 

Ведеться робота з власниками гаражів в урочищі "Глинище" щодо створення 

гаражного кооперативу. 

Проводиться  робота щодо створення у м. Бурштин Будинку смутку. Рішенням міської 

ради було затверджено перелік об’єктів комунальної власності Бурштинської міської 

територіальної громади, що підлягають приватизації шляхом продажу об’єктів права 

комунальної власності на аукціоні (об’єкти малої приватизації), до якого входить будівля 

господарського складу КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» по вул. Р. 

Шухевича, 15, загальною площею 200,9 кв. м. (біля кафе «Веселий монах»). Дану будівлю 

планується продати на аукціоні. Основною умовою продажу, яка буде  відображена в 

договорі купівлі-продажу між Бурштинською міською радою та переможцем аукціону – це 

цільове призначення, а саме – створення Будинку смутку (ритуального дому).  

 

Інформація щодо виконання підрядних робіт у м. Бурштин 

 

Освітлення: 

 Обслуговування вуличного освітлення – 85465,4 грн. 

 Придбання матеріалів для вуличного освітлення – 78156,0 грн. 

 Капітальний ремонт вуличного освітлення від ТП-477 по вул.Волі в м.Бурштин – 

49279,0 грн. 

 Розроблення проектної документації на «Капітальний ремонт вуличного освітлення від 

ТП-477 по вул.Проектна, вул.Івасюка, вул.Сонячна, вул.Яремчука – 2000,0 грн. 

 

Газопостачання 

 Заміна аварійної ділянки водопровідної мережі по вул.О.Басараб – 33378 грн. 

 Заміна аварійної ділянки водонапірної башти в с. Дем'янів 48030,0 грн. 

 (КП Житловик)  

 

Ремонт ліфтів житлових будинків:  

1.Експертна оцінка і технічний огляд ліфтів 63401 грн. 

2. Поточний ремонт ліфтів: 

 по вул.Стефаника,17 (ІІ п.) - 37546,99 грн.  

 вул.Стефаника,15 (І п.)  - 30158,27 грн.  

 вул. В.Стуса,10, 3 п. - 11795,57 грн. 

 

 3. Капітальний ремонт ліфтів: 

 по вул.О.Басараб,3 (2п.) - 48 998 грн.  

 по вул.О.Басараб,2 (1п.) - 24800грн.  

 по вул.О.Басараб,2 (2п.) - 31441 грн. 

   

Благоустрій територій 

 Поточний ремонт доріжки по вул. Шухевича біля ДНЗ №3 - 43531 грн.  

 Облаштування пішохідних переходів в м.Бурштин - 30000 грн. 
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 Придбання дитячого ігрового комплексу в парковій зоні – 247000грн. 

 Фарбування лавок по Алеї Шептицького 22707 грн. 

 Впорядкування пляжу 

 Підсипка дороги по вул.Волі- 47249 грн. 

 Підсипка доріг по вул. Сонячній, Яремчука - 47246 грн.  

 Виправлення профілю доріг автогрейдером - 101482 грн.  

 Очищення від снігу та посипання доріг та пішохідних доріжок у зимовий період - 

149748 грн.  

 Підсипка дороги на новому кладовищі - 111900 грн.  

 Капітальний ремонт алеї Шептицького - 524800 грн. субв. з держ. бюдж. 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці Шухевича,6 до вул. С.Стрільців, 27 

- 1346385 грн.  

 Робочий проект «Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, 

вул.Коновальця» - 40522 грн. (геодезія) 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, вул.Коновальця - 4`599`999 грн. 

(обласний бюджет) 

 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна (від І.Франка до Д.Галицького) 

-  5 584 404 грн. 

 Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на ділянці від вул.Коновальця до вул.Данила 

Галицького) - 1 005 100 грн. 

 Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького (на ділянці від вул.Проектна до 

повороту вул.Стуса) - 1 005 153,60 грн. 
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ЗЕМЛЯ ТА ЕКОЛОГІЯ. 

Площа Бурштинської міської територіальної громади становить 20 214,50 га, площа 

земель сільськогосподарського призначення становить 14263,53 га, в тому числі: рілля 

10156,12 га. 

З часу створення Бурштинської громади Головним управлінням Держгеокадастру 

Івано-Франківської області було передано 142 земельні ділянки державної власності 

сільськогосподарського призначення у комунальну власність загальною площею 905,0482 

га. З січня по грудень 2021 року земельно-екологічним відділом отримано та опрацьовано 

1578 звернень, з них на 87 дано відповіді та роз’яснення. Також земельно-екологічним 

відділом розроблено та зареєстровано на сайті міської ради 900 проектів рішень. З них, 

станом на грудень 2021 року, прийнято 742 рішення міської ради та 6 рішень виконкому. 

Видано 295 довідок громадянам. 

Проведено 2 аукціони з продажу земельних ділянок, від продажу яких до бюджету 

міської ради надійшло 44 тис. грн. Власниками об’єктів нерухомості викуплено 5 земельних 

ділянок під даними об’єктами, від викупу яких до бюджету надійшло 31 тис. грн. 

До переліку для продажу на земельних торгах (аукціонах) включено 8 земельних 

ділянок комунальної власності. 

В продовж 2021 року укладено 37 нових договорів оренди земельних ділянок, з них 

9 з ДТЕК. 

За поданням відділу, державними інспекторами Управління з контролю за 

використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру в Івано-

Франківській області проведенні перевірки дотримання вимог земельного законодавства на 

території Бурштинської міської територіальної громади Івано-Франківського району та 

встановлено факт самовільного зайняття 7 земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення комунальної власності загальною площею 71,9958 га.  Внаслідок вжитих 

заходів адміністративного характеру щодо самовільного зайняття земельних ділянок до 

бюджету громади надійшло 218,153 тис. грн. 

Додатково міською радою інвентаризовано 8 земельних ділянок комунальної 

власності, а також невитребуваних паїв та проїзних доріг в масивах земельних ділянок для 

ведення товарного сільськогосподарського товариства загальною площею 85,0 га. 

Рішенням міської ради затверджено нову нормативна грошову оцінку земель села 

Дем’янів, яка вступить в дію з 2022 р. Міською радою прийнято рішення щодо 

поновлення нормативно грошових оцінок 4 населених пунктів. Встановлено (відновлено) 

межі 10 населених пунктів, які входять до складу громади. 

Відбулося 3 засідання конкурсної комісії з вибору експерта оцінки землі. Складено 

та затверджено рішеннями виконавчого комітету 10 актів обстеження зелених насаджень, 

які підлягають видаленню. 

До бюджету міської ради у 2021 році надійшло 78 819, 799 тис. грн. екологічного 

податку та 485,230 тис. грн. екологічної субвенції з обласної ради. 

 

Природоохоронні заходи проведені на території Бурштинської територіальної 

громади у 2021 році 

 

У сфері поводження з побутовими відходами: 
 

- ліквідовано 22 стихійні сміттєзвалища на території 10 старостинських округів; 

- придбано навантажувально-прибиральну техніку (трактор JSB); 



13 
 

- придбано: 20 євро контейнерів для сміттєвих майданчиків, 590 індивідуальних 

контейнерів для житлового сектору забудови, 15 контейнерів для складування підсипних 

матеріалів 

 

У сфері охорони і раціонального використання видних ресурсів: 
 

- придбано насосне обладнання для КНС №2; 

- завершено будівництво каналізаційних мереж і споруд на них по вулицях Герцена, 

Коротка в м. Бурштин; 

- проведено ремонтні роботи на каналізаційних мережах по вул. Січ.Стрільців,4 

Шухевича,15 

- замінено напірний каналізаційний колектор по вул. Проектній в м. Бурштин; 

- збудовано нову каналізаційну мережу по вул. Проектна в м. Бурштин ; 

- замінено насосне обладнання на каналізаційних очисних спорудах в селах Задністрянське, 

Дем’янів 

- завершено будівництво каналізаційної мережі в районі вулиць Лісна, Квіткова, 

Незалежності, Миколайчука та урочища Глинище в м. Бурштин; 

- збудовано каналізаційну мережу по вулицях Л.Українки та Б.Лепкого в с.Дем’янів; 

- розроблено проектну документацію на нове будівництво каналізаційної мережі: по вулиці 

Проектна в м. Бурштин та по вулицях Котляревського, Гагаріна, Хмельницького, 

Вітовського в м. Бурштин 

- реконструйовано каналізаційні мережі: в Новомартинівському НВК, в ЗОШ №3, в ДНЗ 

№2,  у філії ліцею №2 в с. Юнашків; 

- реконструйовано оборотні системи водопостачання на каналізаційних очисних спорудах 

в с. Задністрянське та на площі Героїв ОУН-АПА в м. Бурштин; 

 

У сфері охорони атмосферного повітря: 
 

- отримано Звіт щодо рівня впливу та усунення факторів забруднення атмосферного повітря 

на території громади від діяльності Буршштинської ТЕС з рекомендаціями щодо 

встановлення стаціонарних постів спостереження; 

- проведено ресурсозберігаючі заходи: 

 з утеплення фасадів житлових будинків №1,,№9 та №17 по вул. Січ.Стрільців в м. 

Бурштин стіни Юнашківського клубу                      

 заміна трубопроводів на попередньо ізольовані труби по вул. Шухевича в м. 

Бурштин та до Слобідського НВК заміна на енергозберігаючі вікна в храмах в с. Новий 

Мартинів, Дем’янів заміна ламп розжарення на енергозберігаючі LED лампи 

 

У сфері охорони рослинних ресурсів: 
 

- проведено інвентаризацію зелених насаджень по вул. Міцкевича в м. Бурштин на території 

площею 12,5 га та розроблено концепцію її розвитку як паркової зони та на території 

Бурштинського водосховища; 

- проведено заходи з запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів росли на 

території зони зелених насаджень по вул. Міцкевича в м. Бурштин 

 

У сфері екологічної освіти: 

 

- забезпечено видання заходів з екологічної тематики у друкованому виданні 

«Бурштинський вісник»; 

- проведено науковий семінар щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища; 

- проведено науково-технічну конференцію та семінар з проходженням навчального курсу 

за програмою екологічної безпеки і сталого розвитку громад; 
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- проведено роботи з екологічної освіти шляхом створення тематичних стінописів на тему 

«Червона книга Бурштинського Опілля»; 

- проведено екологічні тренінги в с. Новий Мартинів; 

- проведено захід щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища на 

тему «Екологічними стежками рідної України» із залученням 40 школярів територіальної 

громади; 

 

Виконання Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду у м. Бурштин: 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення ТПВ по 

вулицях - 399320 грн 

 Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, усунення або 

зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Будівельників - 6285587 

грн. 

 Будівництво канал. мереж по вул. Герцена, Коротка - 402067 грн.  

 Заміна канал. колектор вул.Проектній - 194385 грн.  

 Заходи з підтоплення: по вул.С.Стрільців 296630 грн., по вул.Стефаника 80311,55 

грн, промивка колектора до КНС№2 154212 

 

МЕДИЦИНА. 

Основою реформування вторинної медичної допомоги стала зміна моделі 

фінансування та реалізація принципу «гроші ідуть за пацієнтом». Це передбачає, що 

держава оплачує надані медичні послуги в конкретному медичному закладі через 

Національну службу здоров’я України (НСЗУ). 

3 січня 2020 КО «Бурштинська центральна міська лікарня» набула нового статусу 

КНП « Бурштинська центральна міська лікарня». 

КНП “Бурштинська центральна міська лікарня” одна із 9 опорних закладів охорони 

здоров’я Івано-Франківської області. В оновленому медичному закладі в Бурштині 

реалізовуватимуть зовсім інший підхід до лікування пацієнтів.  

З 1 квітня 2021 року  КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» підписала 

договір про співпрацю з НСЗУ, для надання медичних послуг за такими напрямками:  

1. Хірургічні операції дорослих та дітям у стаціонарних умовах  

2. Стаціонарна  допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій   

3. Медична допомога при пологах  

4. Медична  допомога дорослим та  дітям в амбулаторних умовах    

5. Гістероскопія 

6. Езофагогастродуоденоскопія  

7. Колоноскопія  

8. Цистоскопія  

9. Лікування  осіб із психічними та  розкладами внаслідок вживання  опіоїдів із 

використанням препаратів замісної підтримувальної терапії  

10. Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям  

11. Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям  

12. Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах  

13. Ведення вагітності амбулаторних умовах   

Протягом січня-листопада в закладі проліковано 1932 пацієнтів, 453  проліковано 

хворих на COVID-19, проведено 254 операції, прийнято 31 пологи ( за 6 місяців). 
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В рамках державної програми «Велике 

будівництво» у КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» проведено реконструкцію 

приймального відділення у  відділення екстреної 

( невідкладної ) медичної допомоги, яке є 

потужним центром інтенсивної терапії, де 

цілодобово, хворим  надаватимуть медичну 

допомогу.  

Проведено також поточний ремонт 

операційного блоку, пологових залів, 

маніпуляційної та палати для надання 

невідкладної медичної допомоги новонародженим при складних неонатальних ситуаціях в 

акушерському (пологовому) відділенні.  

У 2021 році придбано сучасне медичне обладнання:  

 комп’ютерний томограф  

 цифровий рентгенапарат 

 мобільні апарати для ультразвукової діагностики 

 стаціонарний апарат для ультразвукової діагностики  

 монітори пацієнта Heako G3С 

 шприцові насоси (дозатори ) SN-50C66E   

 ШВЛ для новонароджених «Ювент-Т»  

 Імуноферментний аналізатор (ІФА)    

 

Терапевтичне відділення КНП "Бурштинська центральна міська лікарня"  є 

найбільшим за кількістю ліжок в закладі, спеціалісти відділення надають стаціонарну 

медичну допомогу пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19. 

На даний час у терапевтичному відділенні проведено поточний ремонт приміщень 

відділення. Зокрема, замінено сантехнічне обладнання в палатах та санвузлах, електричні 

розетки та вимикачі в палатах; проведено профілактичний ремонт системи опалення, а 

також встановлено нові LED-світильники в центральному коридорі відділення. 

Замінено  освітлення і системи  опалення в фізіотерапевтичному кабінеті. 

У вересні 2021 року за кошти місцевого бюджету для лікарів було придбано 8 

комп’ютерів. 

Уже у наступному році в КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»  планується 

до реалізації: 

- провести капітальний ремонт відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 

терапії; хірургічного відділення; сходової клітки хірургічного та терапевтичного корпусів. 

- продовжити обладнання кабінетів новою комп’ютерною технікою; 

- оновлення матеріально - технічної бази ЗОЗ; 
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- покращити якість надання медичної допомоги та збільшити кількість  медичних 

послуг в закладі  охорони здоров’я. 

Певних успіхів у 2021 році було досягнуто і  у КНП «Бурштинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги», який продовжує ефективно працювати та обслуговує 17 400 

задекларованих осіб, кількість декларацій постійно наростає. Зокрема, відбулося 

приєднання до центру Задністрянської та Бовшівської амбулаторій, працевлаштовано 12 

осіб для надання допомоги сільському населенню. 

21 вересня  у с. Дем’янів урочисто відкрили сільську лікарську амбулаторію. 

Будівництво цієї амбулаторії відбулося в рамках державної програми «Доступна 

медицина», ініційованої Президентом України. На будівництво сучасної амбулаторії 

скеровано з державного бюджету – 5 240,869 тис.грн., з місцевого бюджету – 379,388 

тис.грн.  

Сучасне приміщення Дем’янівської сільської 

лікарської амбулаторії має два кабінети лікаря, 

кабінет щеплення, процедурну, 2 холи, 

стерилізаційну, сестринську та інші господарські 

приміщення. Проектна потужність – 30 

відвідувань/день. Також на території амбулаторії 

розміщено стоянки загального користування та для 

мало мобільних груп населення, ще передбачено 

розвинуту систему тротуарів і пішохідних доріжок.  

Також у грудні відкрито 

Старомартинівську  амбулаторію. 

Також у 2021 році відремонтовано всі 

кабінети прийому лікарів в Бурштинській 

амбулаторії та забезпечено доступність для 

людей з інвалідністю. 

Вакцинацію проти COVID-19 розпочато 

в Бурштинській громаді з березня 2021р. На 

базі КНП «Бурштинський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» працює два 

пункти щеплення, які знаходяться в 

Бурштинській та Бовшівській амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, а також 

дві виїзні мобільні бригади, які виїжджають для проведення вакцинації на підприємства, 

організовані колективи та до маломобільних груп населення. Пункти щеплень працюють з 

понеділка по п’ятницю з 9.00 год  до 18.00 год та на вихідних . 

Станом на 01.11.2021р. від початку вакцинальної кампанії пунктами щеплень та 

мобільними бригадами КНП «БМЦПМСД»  проведено 9745 вакцинацій від  COVID-19,  

охоплено - 6043 особи,  з них  другою  дозою – 3676 особи, першою -2355. 

Вакцинація проводиться 3 вакцинами: Коронавак, Астра Зенека, Файзер. Вакцин є в 

достатній кількості. 

 

  



17 
 

СФЕРА ОСВІТИ. 

У 2021 році проведено оптимізацію мережі закладів освіти. Так, середня 

наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської територіальної громади на 2020-2021 

навчальний рік складала 17,6 учнів при розрахунковій наповнюваності 18 учнів. Після 

реорганізації закладів освіти відповідно до рішення міської ради від 30.03.2021 р. № 01/10-

21 та оптимізації мережі середня наповнюваність класів у ЗЗСО Бурштинської ТГ на 2021-

2022 навчальний рік складає 18,05 учнів. 

Змінено надбавку за престижність педагогічним працівникам ЗЗСО. Так, на початок 

2020-2021 року вона становила 5% від посадового окладу. На початок  2021 року її розмір 

збільшено до 15%, а на початок 2021-2022 навчального року – до 20% від посадового 

окладу. 

У 2021-2022 навчальному році педагогічним працівникам ЗЗСО виплачено щорічну 

грошову винагороду відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» в розмірі 65%. 

На сьогоднішній день у Бурштинській громаді сформовано 5 закладів загальної 

середньої освіти, а саме: 

1. Бурштинський ліцей №2 (має у своїй структурі  філії – Юнашківська, Слобідська 

та Насташинська філія.  

2. Бурштинський ліцей №3 (у структурі філії - Демянівська, Новомартинівська. 

3. Бурштинська гімназія №1.  

4. Задністрянський ліцей. 

5. Бовшівська гімназія. 

Станом на 1.11.2021 року у  Бурштинській територіальній громаді навчається 2326 

учнів, у дошкільних навчальних закладах 671 дитина. 

У квітні, шляхом проведення конкурсу було призначено нового директора 

Бурштинського ліцею №3 – Руслану Лащ та директора Бурштинської гімназії – Світлану 

Любінець. 

Освітні заклади активно беруть участь та перемагають у різних конкурсах. Зокрема, у 

2021 році: 

- в Бурштинській гімназії №1 відбулося відкриття 

інклюзивної спортивної ігрової кімнати “Мрія кожного”, 

яку вдалося облаштувати в рамках конкурсу міні-

проєктів “Громада своїми руками”.  

- облаштовано спортивний майданчик у 

Бурштинському ліцеї №3 в рамках конкурсу міні-

проєктів “Громада своїми руками”.  

- завершено реалізація проектів, які передбачали 

встановлення воріт до ліцею №2 та облаштування 

сучасного дитячого майданчика в ДНЗ №2. 

- в рамках конкурсу міської ради «Громадський 

бюджет» замінено світильники у класах Бурштинського 

ліцею №3, буде облаштовано дитячий майданчик у 

Новомартинівському НВК;  облаштувано сучасну біговогу доріжку на стадіоні 

Бурштинського ліцею №2. 

- завдяки урядовій програмі «Спроможна школа для кращих результатів» буде 

проведено капітальний ремонт підлоги, стіл, стелі, спортивної зали у Бурштинському ліцеї 

№2 та оновлено хімічний кабінет у ліцеї №3. 



18 
 

У листопаді учні Бурштинської громади 

взяли участь у п’ятиденній програмі 

“Екологічними стежками рідної України”, 

яка реалізовувалася інформаційно-

просвіницьким центром “Екологічна варта” 

за підтримки Бурштинської міської ради. 

Загалом, метою Програми було 

ознайомлення школярів Бурштинської 

територіальної громади з природними, 

історичними та культурними пам’ятками 

України, виховання патріотизму, любові до 

рідного краю, формування активної позиції у 

збереженні довкілля. Участь у Програмі взяли 43 учні Бурштинської територіальної 

громади: переможці та учасники олімпіад, конкурсів природничих дисциплін, активні 

учасники природоохоронних заходів.  

18 листопада Бурштинській територіальній громаді передали новий шкільний автобус 

ATAMAN 093S2, придбаний за кошти Програми розвитку освіти Івано-Франківщини на 

2016-2023 роки. Новий автобус буде закріплено за Бурштинським ліцеєм №2. 
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МОЛОДЬ. СПОРТ. 

 

На сьогоднішній день, основною задачею у сфері молоді та спорту є процес прийняття 

Бурштинською міською радою об’єктів соціальної інфраструктури - комплексу спортивних 

споруд, що включає в себе спортивний павільйон, велике футбольне поле, міні-поля із 

штучним покриттям, поле для гри в теніс, плавальний басейн. На даний час працює комісія 

з передачі даного майна. Рішенням ради затверджено дефектні акти, згідно яких ведуться 

капітальні ремонти даних об’єктів.  

Опрацьовується питання створення спортивного підприємства, яке б здійснювало 

безпосередню реалізацію планів з розвитку фізичної культури та спорту, прагнення 

залучати не тільки дітей нашої громади, а й Прикарпаття в цілому. У березні цього року 

депутати своїм рішенням звернулись до обласної ради щодо участі в заснуванні 

спортивного клубу. На даний час розглядається звернення Президента Громадської 

організації «Федерація веслування Івано-Франківської області»  Віктора Вінтоняка  щодо 

можливості та сприяння у створенні центру олімпійської підготовки (ЦОП) із веслування 

на байдарках та каное в м. Бурштин.  

Загалом, у громаді щомісяця проводиться досить 

багато спортивних заходів. У жовтні було продовжено 

традицію проведення обласних змагань з 

легкоатлетичного спорту “Бурштинська 10 – 2021”. 

Участь у змаганнях взяли представники не лише 

Бурштинської громади, але і Дубівецької, м. Івано-

Франківська  Львова. У програмі заходу були такі 

дистанції: 

– 100 м: для дітей 4-8 років. Участь взяло понад 65 дітей Бурштинської громади. 

Кожен зареєстрований учасник отримав приз. Загальна кількість учасників- більше 100 

осіб.  

– 1 200 м: у цьому році ця дистанція була вперше; 

– 3 200 м; 

– 10 км. 

Багато спортивних заходів  проведено до 

Дня міста, зокрема, це парний чемпіонат України 

з богатирського багатоборства, дитячий 

футбольний турнір «Кубок Бурштина», 

відкритий обласний чемпіонат з веслування на 

байдарках та каное та інші.  

23 липня в м. Бурштин у рамках 

Президентської програми «Здорова Україна» 

відкрили перший в області активний парк згідно проекту «Активні парки-локації здорової 

України». 

24 квітня 2021 року в м. Богородчани команда депутатів Бурштинської міської ради 

прийняла участь в IX обласній спартакіаді. 

Маємо в громаді успішні спортивні секції, вихованці яких показують хороші 

результати. Волейбольна команда «Зелені Дракони» 

зайняла 4 місце в обласному чемпіонаті з волейболу. На 

даний час команда приймає участь в обласному 

чемпіонаті з волейболу серед чоловічих команд.  

На території міста функціонує відділення Івано-

Франківської ДЮСШ №1 з веслування на байдарках та 

каное. З 5 по 26 грудня на Бурштинському 
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водовідвідному каналі проводиться спортивно-тренувальний збір наших молодих 

веслувальників. Протягом року проводились відкриті міські  змагання, а також наші 

спортсмени приймали участь в обласних та національних змаганнях, де займали призові 

місця.  

В м. Бурштин функціонує Федерація вільної боротьби (керівник Гіві Джепарідзе), де 

тренується багаторазова призерка чемпіонатів України та світу Аліна Рудницька. Прийнята 

програма фінансової підтримки Федерації вільної боротьби для реалізації котрої з міського 

бюджету виділено кошти в сумі 150 тис. грн.  

В Бурштинській ТГ працює 

Федерація футболу (керівник Богдан 

Максимчак). Фінансова підтримка 

Програми федерації футболу становить 

150 тис. грн. 

Три команди Бурштинської 

громади с. Бовшів, с. Дем’янів, с. Новий 

Мартинів  приймають участь у першій 

лізі чемпіонату Івано-Франківського району з футболу. А також команди дітей 

Бурштинської ТГ  U-17, U-12, U-11  приймають участь в  дитячо-юнацькій футбольній лізі 

області. 

На території Бурштинської ТГ; м. Бурштин, с. Бовшів, с. Задністрянське, с. Дем’янів 

діє проект ФК «Шахтар» «Давай, Грай!».  

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ. 

У 2021 році на оздоровлення дітей в місцевому бюджеті передбачено кошти в сумі 

100 000 тис.грн.,  на даний час освоєно – 34 700 тис. грн. У 2021 році на оздоровлення та 

відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки з державного 

бюджету виділено 2 путівки в ДП  УДЦ «Молода гвардія», з обласного бюджету – виділено 

14 путівок  для оздоровлення у закладах: 

 Дитячий табір «Едельвейс» смт. Микуличин, Яремчанська ТГ – 1 путівка 

 Дитячий табір «Перлина Придністров’я» с. Михальче Гроденківська ТГ – 4 

путівки 

 Дитячий табір «Карпатські мрії» смт. Микуличин Яречанська ТГ – 1 путівка 

 Дитячий табір «Перлина Карпат» с. Витвиця, Калуська ТГ – 1 путівка 

 Дитячий лікувально – оздоровчий комплекс «Сокіл» Галицька ТГ 7- путівок  (75% 

фінансування). 

На даний час 4 дітей перебуває в дитячо-оздоровчому таборі «Артек-Прикарпаття» 

м.Трускавець. 

Залучено також кошти компанії  ДТЕК «Бурштинська ТЕС» – 15 путівок  для дітей 

пільгових категорій, більшість з яких діти учасників АТО. Згідно інформації комунального  

некомерційного підприємства «Бурштинський міський Центр первинної  медико-санітарної 

допомоги» оздоровлено з державного та обласного бюджетів 20 дітей. 

Бурштинським осередком ГО «Молода  

Просвіта» спільно з відділом у справах 

молоді і спорту організовано: 

 табір-місія «Будь святим» – 29 

липня – 01 серпня  2021 року на базі ЗОШ 

№ 3 м.Бурштин. Учасниками табору було  

110 дітей шкільного віку з Бурштинської 

ТГ. 
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 наметовий табір «Нам пора для України жить» – 15-23 серпня в с. Новий 

Мартинів. Учасники табору- 60 дітей шкільного віку Бурштинської ТГ. 

З ініціативи відділу у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради та 

співпраці ГО «Просвіта Молода» було проведено туристично-пізнавальний похід на гору 

Говерла, з метою спортивного дозвілля дітей та молоді Бурштинської громади та 

вшанування Дня Прапора України (100 осіб). 

Відділом у справах молоді та  спорту консолідовано з згромадженням монастиря 

«Сестер Воплоченого Слова» проведено оздоровчо-відпочинковий табір на території 

монастиря для 50 дітей тривалістю 6 днів. Також монашою спільнотою «Сестер 

Воплоченого Слова» проведено табір в смт. Микуличин Яремчанської ТГ для дітей 

пільгових категорій( фінансова підтримка в сумі 6000 грн.) 

За ініціативи директора Благодійної організації “Благодійний фонд “Карітас парафії 

Священномученика Йосафата м. Бурштин”  отця декана Дмитра Шмігеля спільно з відділом 

у справах молоді та спорту Бурштинської міської ради відбулись поїздки для дітей з 

інвалідністю до історично-духовних центрів «Унів» та «Гошів» з метою проведення 

духовного дозвілля. 

На території Бурштинського відділення  Івано-Франківської  ДЮСШ №1 було 

проведено спортивно – оздоровчий табір для 20 дітей. 

Молодіжна політика нашої громади здійснюється відповідно до програми «Розвитку 

та підтримки молодіжної політики і національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021- 2025 роки», на яку у 2021 році 

виділено 100 тис. грн. Відбулись наступні заходи: 

- міжнародний онлайн проект «Бурштинці читають Шевченка за кордоном»; 

- проведення конференції для молоді територіальної громади «Молодь України та її 

конституційні права»; 

- систематичні участі в круглих столах та конференціях молоді нашої громади з 

представниками обласних, національних та міжнародних організацій; 

-  участь молоді ТГ в духовних прощах, конференціях, реколекціях тощо; 

-  з нагоди відзначення Дня Конституції України та Дня Незалежності України 

проводилися молодіжні заходи «Українська дискотека»; 

-   участь у проведенні фестивалю для дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші»; 

- організовано, для дітей та молоді з обмеженими фізичними можливостями, поїздки 

до духовних центрів «Унів», «Гошів» та до природного заповідника «Касова гора»; 

- 5 червня молодь Бурштина прийняла активну участь в реалізації проекту 

«Екологічний модуль» з нагоди відзначення «Всесвітнього Дня довкілля»; 

- в м. Бурштин на базі Будинку Культури ім. Т.Г. Шевченка функціонує молодіжно-

громадський простір «Шеваhab». 
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КУЛЬТУРА. 

Сфера культури Бурштинської громади також має свої здобутки.  

 

На території Бурштинської громади діє 18 клубних закладів, які забезпечують 

змістовними культурними заходами: 12 клубів та 6 будинків культури. У 2021 році 

вихованці гуртків, колективи закладів культури стали переможцями та лауреатами багатьох 

українських та закордонних конкурсів: 

 І  місце у Всеукраїнському фестиваль народної хореографії ім. П. Вірського - ЗАТ 

«Дивоцвіт» (керівник О. Заставний). 

 ІІІ місце у IV Всеукраїнському конкурсі народної хореографії ім. П. Вірського - 

ЗАТ «Дивоцвіт» (керівник О. Заставний). 

 І місце у конкурсі в Болгарії - танцювальний колектив «Перлина» (керівник Т. 

Наконечна). 

 І місце у районному святі Духовної пісні «Духовна криниця», VII Дистанційного 

Міжнародного Багатожанрового фестивалю – конкурсу «Samosvity – On Line» - тріо 

«ТаВіТа». 

 ІІ місце у X Відкритому обласному фестивалі народної творчості «Пісні Опілля» - 

фольклорний колектив БК ім. Т. Шевченка «Традиція» (керівник Т. Бояршинова). 

 ІІ місце у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі мистецтв "КОЗАЦЬКОМУ 

РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ" - Аматорський колектив "Жіночий диверсійний батальйон", с. 

Коростовичі (керівник Оксана Дмитр). 

 

Літо у цьому році  було багатим 

на фестивалі: було продовжено 

традицію проведення фестивалів - 

«ЗеленФест» у с. Бовшів, «Дністрова 

хвиля» у с. Новий Мартинів, 

започатковано фестиваль духовної 

пісні «Бурштинова вервиця» на 

території церкви «Воздвиження 

Чесного Хреста», в режимі онлайн 

було проведено фестиваль 

«Великодня Ружа». До Дня міста 

вкотре буде проведено Західний 

регіональний фестиваль «Бурштинове намисто». 

Аматорський колектив «Жіночий диверсійний батальйон» с. Коростовичі (О. 

Дмитрик) взяв участь у Фестивалі патріотичної пісні «Яворина – 2021». 

Звичайно, процес децентралізації торкнувся і сфери культури. Новоствореною 

Бурштинською ТГ від Галицького району у комунальну власність Бурштинської 
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територіальної громади прийнято у підпорядкування   відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв'язків Бурштинської міської ради дев'ять функціонуючих бібліотек, діяльність 

шести бібліотек на той момент уже була тимчасово призупинена рішенням 12 сесії 

Галицької районної ради від 31.03.2017р. «Про перелік закладів культури базової мережі 

Галицького району на 2017 рік». Відповідно до законодавства, відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків мав 6 місяців на впорядкування мережі закладів культури. Діючи згідно 

чинного законодавства, беручи до уваги лист Міністерства культури та інформаційної 

політики, яке погодило ліквідацію бібліотек, враховуючи, що бібліотеки сіл Куничі, 

Озеряни, Коростовичі, Куропатники, Різдвяни, Новий Мартинів не функціонують з 2017 

року, сесія Бурштинської міської ради вирішила законно припинити їх функціонування та 

здійснити внутрішньокнижковий книгообіг вказаних бібліотек, щоб зберегти придатну 

літературу.  

На сьогодні, функціонує 11 бібліотечних установ на території Бурштинської ТГ, які 

на достатньому рівні забезпечують населення бібліотечними послугами.  

У 2021 році: 

 Бурштинська міська бібліотека для дітей стала переможцем у обласному конкурсі 

малюнку до Всесвітнього дня охорони довкілля. 

 Бурштинська міська бібліотека для дорослих та Бурштинська міська бібліотека для 

дітей пройшли відбір Українського інституту книги по наповненню фондів. 

 У всіх бібліотечних установах діє щотижнева онлайн – рубрика «Щебетання», в 

рамках якої відвідувачі розповідають про книги, які прочитали. 

 На базі бібліотек відбуваються презентації книг та творчості українських авторів, 

зокрема у 2021 році відбулася презентація творчості М. Чепіль – Савчук та О. Кузів. 

У 2021 році було: 

 змонтовано фільм до Дня 

міста Бурштина про особливості 

старостинських округів Бурштинської 

ТГ. 

 створено інструментально – 

вокальний колектив «Sheva band» при 

БК ім. Т. Шевченка (керівник В. Сас). 

 підтверджено звання 

«НАРОДНИЙ» народному 

аматорському оркестру народної 

музики «Кредо» (Я. Сливоцький).  

 проведено конкурс «Презентуй своє», в рамках якого мешканці громади 

розповідали про цікаві локації Бурштинської громади.  

 проведено І – й етап міського огляду – конкурсу виконавців гумору ім. П. 

Глазового. 

 проведено 63 культурно-масових 

заходи до визначних дат 

 драматичний гурток Будинку 

культури імені Тараса Шевченка 

представив дві нових вистав: «Лісова 

пісня» та «Останній патрон» (керівник Т. 

Бояршинова). 

 5 грудня з нагоди відзначення 20-

річчя у церкві Священномученика 
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Йосафата відбулося  Архиєрейське 

Богослужіння, яке очолив архиєпископ і 

митрополит Івано-Франківський УГКЦ 

владика Володимир Війтишин 

Учні Бурштинської дитячої музичної 

школи є призерами всеукраїнських та 

закордонних конкурсів. У квітні в режимі 

онлайн проведено відкритий конкурс 

«Музиченьки» (учасники з різних країн). 

Відвідує музичну школу 325 учні. 

 

Проведено роботи у закладах культури та церквах: 

 Відбулося озеленення подвір’я церков: у с. Діброва (39 957 грн.), у с.  Юнашків 

(136 178 грн.). 

 Проведено озеленення релігійно – історичного центру «Гора над Дністром» у с. 

Новий Мартинів -  299  909 грн. 

 Проведено озеленення відпочинкового комплексу «Садиба Гаймана» -150 000 грн. 

 Проведено заходи з захисту від підтоплення та затоплення у Церкві Воздвиження 

Чесного Хреста м. Бурштин - 285 265 грн. 

 Встановлено енергозберігаючі вікна в церкві с. Новий Мартинів -  49  952 грн. 

 Встановлено енергозберігаючі вікна в церкві с. Задністрянське - 49 700 грн. 

 Виготовлено технічну документацію (заходи із шкідливою дією вод) для костелу 

м. Бурштин - 48 400 грн. 

 Проведено поточний ремонт сходів та площадки с. Тенетники - 25 000 грн. 

 У процесі виготовлення технічна документація БК ім. Т. Шевченка м. Бурштин та 

БК с. Насташине 18 000 грн. 

 В рамках конкурсу «Громадський  бюджет» проведено заходи в БК с. Насташине - 

89 670 грн, клубі с. Вигівка - 70 000 грн. 

 В рамках конкурсу «Громада своїми руками» проведено заходи в клубі с. Юнашків 

- 50 000 грн., клубі с. Коростовичі - 80 000  грн., клубі с. Діброва -79 995 грн. 

 Клуб с. Різдвяни (33 000 грн), клуб с. Коростовичі (50 000 грн.) стали переможцями 

конкурсу ТЗОВ «ҐУДВЕЛЛІ Україна» «Село моєї мрії». 

 Придбано комп’ютерну техніку для відділу культури, туризму та зовнішніх зв'язків 

-  40 000 грн. 
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ТУРИЗМ.  

Сьогодні відбувається активна реалізація туристиичного зеленого маршруту 

«Легенди Опілля» – це комплексний проєкт сталого зеленого туризму, який базується на 

історико-культурній та природній спадщині території Бурштинського Опілля. Проект 

охоплює територію трьох сіл Бурштинської ТГ: Новий Мартинів, Старий Мартинів та 

Тенетники. До маршруту увійшли 13 об’єктів: 

 3 старовинні церкви 

 2 музеї 

 2 місця для відпочинку туристів 

 1 майстерня (з 2 видами майстер-класів) 

 2 садиби 

 1 ферма (з дегустацією сирів) 

 1 релігійно-історичний центр 

 1 природна локація (з можливістю поплавати на човнах та порибалити) 

Впроваджено екскурсії по маршруту «Легенди Опілля», які уже відвідали 25 груп 

туристів; 

Нещодавно відбулася презентація візуалізації паркової зони по вул. Міцкевича на 

території Бурштинського водосховища з концепцією розвитку. Таку концепцію було 

розроблено для того, щоб мати певну візуалізацію та матеріали, які можна в подальшому 

представити потенційним інвесторам, тобто показати як ми це бачимо в майбутньому – з 

ресторанами, кафе, готелем, автостоянками, хорошою дорогою, тротуарами, 

відпочинковою, спортивною зонами, дитячими майданчиками, велодоріжками, екстрім 

парком тощо.  

«Для чого це нам? Та в першу чергу для того, що ми таким чином зможемо зацікавити 

приїжджати до нас на відпочинок туристів не лише з Івано-Франківської області, але і з 

навколишніх областей. А це – нові робочі місця для мешканців нашої громади, непоганий 

дохід в міський бюджет у вигляді податків, репутація, впізнаваність міста, громади і так 

далі», - зазначає міський голова Василь  Андрієшин. 

Бурштинське водосховище з водовідвідним каналом придатне для занять з 

веслувального спорту, що дає можливість говорити про розвиток спортивного туризму, 

розвитку баз 0лімпійської та параолімпійської підготовки, проведення національних та 

міжнародних змагань.  

Загалом, у Бурштинській громаді є багато цікавих туристичних місць – Бурштинське 

водосховище, Касова гора, річка Дністер та інші, які могли б слугувати хорошою базою для 

розвитку туризму у громаді. 

 На стадії завершення робота над створенням туристичного порталу, де буде 

інформація про всі туристичні місця та об’єкти нашої громади. 

 

Проведено роботи з метою розвитку туризму: 

 Облаштувано відпочинковий комплекс «Садиба Гаймана» в с. Старий Мартинів - 

275 185 грн.  

 Облаштовано відкриту сцену та цокольне приміщення на території комплексу 

«Гора над Дністром» -  282 276 грн.  

 Підписано меморандум з ГО «АСТАР». 

 Реалізовано два проєкти: 

- облаштування  відпочинкового комплексу «Садиба Гаймана» на території с. 

Старий Мартинів; 
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- створено  туристично-екскурсійний об’єкт на березі ріки Дністер в Релігійно-

історичному центрі «Гора над Дністром»;  

 Відновлено еко-стежку до вершини Касової гори; 

 Встановлено вказівники по маршруту «Легенди Опілля»; 

 Виготовлено туристичну поліграфічну 

продукцію: 1000 шт.  флаєрів, 800 шт магнітів, 

вироблено штамп (печатку )«Легенди Опілля»; 

 Розроблено пробний веломаршрут м. 

Бурштин - с.Тенетники на Козину лісову ферму; 

 Відновлено веломаршрут (м. Бурштин – 

Касова гора) на території Бурштинської ТГ; 

 12 жовтня в селі Старий Мартинів з 

робочим візитом перебувала делегація Чеської 

Республіки. В ході зустрічі обговорили питання 

реконструкції пам’ятника воїнам, загиблим під час Першої світової війни. Зокрема, було 

визначено дату офіційного відкриття памятника – 3 червня 2022 року. 

 Також у  жовтні за підтримки об’єднаної єврейської громади України та єврейської 

громади Івано-Франківська на єврейському кладовищі у м.Бурштин відкрили новий 

меморіал пам’яті євреїв Бурштина. 

 На території Бурштинської ТГ (м. Бурштин) діє два  музеї: «Берегиня» та   «Музей 

визвольної боротьби рідного краю», які щоденно приймають туристів та впроваджують 

інновації для залучення більшої аудиторії.  
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СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

       Станом на 01.12.2021р. за 11 місяців сектором прийому громадян ВСЗН Бурштинської 

міської ради прийнято 1328 заяви для отримання різних видів державних соціальних 

допомог та субсидій. Кількість домогосподарств, які отримують субсидію на звітну дату 

складає 1750. В базі на призначення субсидій знаходиться 5981 субсидійна справа. 

       З 1 липня 2021 року спеціалісти 

з прийому приймають виключно 

через соціальний комплекс 

“Інтегрована інформаційна система 

”Соціальна громада” на рівні 

територіальної громади. Станом на 

01.11.2021р.(сформовано та 

опрацьовано 737 заяви-декларації). 

Видано 17 посвідчень особам, які 

отримують державну соціальну 

допомогу відповідно до Законів 

України «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» та «Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію та інвалідам». 

         Бухгалтерською службою та сектором проведення виплат соціальних допомог, 

субсидій і пільг  профінансовано та виплачено громадянам Бурштинської ТГ  38102,3  тис. 

грн. соціальних виплат населенню, а саме:  

 _36366,9 тис. грн. з державного бюджету;  

   224,9 тис. грн.  з обласного бюджету;  

   1510,5тис. грн. з місцевого бюджету.  

 

Видатків на утримання відділу соціального захисту населення з загального фонду бюджету 

профінансовано на суму 5285,9 тис. грн. з яких : 

 

5187,2 тис. грн. – видатки на оплату праці з відрахуваннями ( 21шт.од. – посадові особи, 12 

шт.од. – соціальні робітники); 

53,22 тис. грн. – видатки закупівлю канц. товарів, повернення підзвітних коштів придбання 

обладнання та інвентару ;   

445 тис. грн. – оплата послуг (інтернет-зв’язку, Укртелекому, охорони, заправка 

картриджів, консультаційні послуги з програм електронної звітності) 

 

    Протягом січня – листопада 2021 року надана матеріальна допомога: 

 за рахунок коштів місцевого бюджету – 360 чол. на 671100 грн.  

 за рахунок коштів державного бюджету – 29чол. на 29000 грн.  

 

       Відділом видано 35 шт. одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" при 

народженні дитини. 

89 породіллям виплачено грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги 

"пакунок малюка". 

Видано 297 довідок: 

-  про перебування (не перебування) на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги; 

-  про отримання (не отримання ) субсидії на олату житлово- комунальних послуг; 

- про перебування (не перебування) на обліку у  відділі соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради; 

- про доходи громадян, які перебували і перебувають на обліку.   
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 Станом на 01.11. 2021 року в Єдиному державному автоматизованому реєстрі 

пільговиків зареєстровано 5466  осіб. 

 Виплачено стипендію: 

      - 26 студентам із  Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на сьогоднішній день відшкодовано на  

загальну суму  329891,61  грн. 

       - 28 студентам із Бурштинського торговельно-економічного коледжу Киїського 

національного торговельно-економічного університету на сьогоднішній день відшкодовано 

на  загальну суму 454048,75 грн. 

Протягом 2021 року звернулося 3 осіб для відшкодування витрат на безкоштовне 

поховання інвалідів війни та учасників бойових дій   на загальну суму 13141,00 грн.. 

Щорічно до 5 Травня ветеранам війни виплачується разова грошова допомога у 

розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України. 

У 2021 році до Дня Перемоги 445 ветерани війни отримали щорічну одноразову  

грошову допомогу в сумі  492 564,00грн. з державного бюджету. 

Для санаторно-курортного лікування та оздоровлення постраждалих  внаслідок ЧАЕС 

перебуває 17 осіб  1 категорії .  

Оздоровлено - 9 осіб.   

На обліку для забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування перебували 

81 особа, з них: 6 – особи з інвалідністю внаслідок  війни; 7- ветеранів війни; 54 – інваліди  

загального захворювання, 14 – учасників бойових дій  АТО, 3- реабілітованих. 

 Оздоровлено – 20 осіб. 

Видано 10 направлень дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ.  

Підготовлено документи для вирішення питань автотранспорту: 

1) надані запити на 8 осіб в м.Калуш в АІПС «Автомобіль»  центр ДАІ для отримання 

інформації щодо наявності у осіб з інвалідністю автомобілів; 

2) проведено роботу щодо  переоформлення автомобілів термін експлуатації яких 

більше 10 років у приватну власність інвалідів. 

Проведено нарахування грошових компенсацій за І та ІІ  півріччя2021р.  на виплату 

грошових компенсацій 8 інвалідам,  з них 5 інвалідам - на транспортні витрати та 3 

інвалідам – компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів.  

На обслуговуванні  та отриманні соціальних послуг в ВСЗН перебуває 158 громадян 

Бурштинської територіальної громади, які обслуговуються 12 соціальними робітниками. 

Службою у справах дітей проведено 11 засідань комісії з питань захисту прав дитини, 

на яких розглянуто 55 питань:  

- затвердження індивідуального плану соціального захисту дитини, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування - 3; 

- позбавлення батьківських прав – 3; 

- вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини – 4; 

- вирішення спорів між батьками щодо участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею 

того з батьків, хто проживає окремо від неї – 6; 

- захисту житлових та майнових прав дітей – 12; 

- стану виконання батьками батьківських обов’язків – 7; 

- влаштування дитини до загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступеня за заявою 

батьків із визначенням строку її перебування у цьому закладі – 4; 

- інші питання, пов’язані із захистом прав та інтересів дітей - 16; 

та прийнято 55 рішень. 
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З ініціативи cлужби прийнято 37 рішень виконкому.   

 З метою захисту прав та законних інтересів дітей працівниками служби у справах 

дітей Бурштинської міської ради взято участь у 47 судових засіданнях, зокрема у 37 

засіданнях Галицького районного суду, 6 засіданнях Рогатинського районного суду та 4 

судових засіданнях в м.Івано-Франківськ. 

  Службою у справах дітей Бурштинської міської ради було організовано та 

проведено 6 профілактичних рейдів. В ході рейдів обстежено 23 сім’ї, в яких виховуються 

52 дітей різного віку, що перебувають на обліку дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах та потрапили в поле зору служби у справах дітей.   

    Впродовж року від громадян Бурштинської територіальної громади прийнято 78 

заяв, з них 45 розглянуто на комісії з питань захисту прав дитини.  

Службою у справах дітей 

Бурштинської міської ради 

розроблено «Програму 

соціального захисту і підтримки 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, захисту 

їх житлових прав, попередження 

дитячої бездоглядності та 

безпритульності на 2021-2025 

роки Бурштинської територіальної 

громади», яка була затверджена 

рішенням сесії Бурштинської 

міської ради від 11.12.2020 №23/2-20 року, кошти з якої використовуються на реалізацію 

прав та законних інтересів дітей громади:  

 згідно розпорядження № 221 від 23.04.2021р. до Великодніх свят - 13 846.00 

(тринадцять тисяч вісімсот сорок шість) грн.  

 згідно розпорядження № 296 від 26.05.2021р. до Дня захисту дітей - 6 370.00 

(шість тисяч триста сімдесят) грн.  

 згідно розпорядження № 531 від 10.09.2021 року до святкування Дня міста - 10 

000 (десять тисяч гривень) грн.  

       На даний час на квартирному обліку перебуває 2 особи з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 
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ЦНАП 

В Центрі надання адміністративних послуг реалізовано такі завдання:  

1. Підписано договір про співпрацю із 

Галицькою районною філією Івано-

Франківського обласного центру зайнятості 

(здійснюють прийом у ЦНАП 2-й та 3-й 

четвер місяця); 

2. Укладено узгоджене рішення про 

співпрацю з архівним відділом 

Бурштинської міської ради (копії рішень 

виконкому, міської ради, розпоряджень 

міського голови, довідку про стаж та 

заробітню плату можна отримати через 

ЦНАП) 

3. Укладено узгоджене рішення про співпрацю з Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ)  

4. Збільшено перелік адміністративних послуг із 168 до 310. 

5. У ЦНАП розміщено термінал для готівкової оплати за надання:  

- адмінпослуг (за оформлення біометричних документів, витягів з ДЗК, державної 

реєстрації нерухомості, відомостей з ДРРП, реєстрації місця проживання); 

- послуг КП «ЖЕГ Бурштинської міської ради», мобільний зв’язок тощо 

6. ЦНАП та ВРМ ЦНАП під’єднано до ПК «Соціальна громада» (більшість послуг 

соціального характеру надаються шляхом електронної взаємодії ВРМ ЦНАП, ЦНАП та 

відділу соціального захисту населення) 

7. Створено сайт ЦНАП Бурштинської міської ради. 

8. ЦНАП приєднано до електронної інформаційної взаємодії з Порталом ДІЯ (QR-код 

для шеренгу документів в Дії). 

9. Створено Автоматизоване робоче місце Держгеокадастру. 

10. Державні реєстратори щопонеділка опрацьовують заяви, що надійшли онлайн із 

всієї Івано-Франківської області 

11. Приєднання до кабінету ЄДЕССБ для надання послуг Державної інспекції 

архітектури та містобудування (колишнє ДАБІ). 

12. Надання послуги з державної реєстрації смерті. 

 

Перспектива розвитку для потреб мешканців громади: 

1. Розміщення в ЦНАП представника ПФУ на постійній основі. 

2. Прийом громадян фахівцями Фонду соціального страхування України. 

3. Надання методичної допомоги мешканцям в отриманні послуг через Портал ДІЯ. 

4. Відкрити в ЦНАП інформаційний пункт підприємця. 

5. Провести інформаційну компанію з наповнення реєстру територіальної громади 

(на 60% спростить процедуру отримання адмінпослуг). 
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АРХІТЕКТУРА ТА  МІСТОБУДУВАННЯ 

 

За звітний період сектором містобудування та архітектури надано адмінпослуг, а саме: 

1. Будівельні паспорти забудови земельної ділянки –5;  

2. Містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки – 10; 

2.1. Листів про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються – 4; 

3. Видано паспортів прив’язки ТС-5; 

Видано висновки про погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок   – 6; 

4. Довідки-59; 

5. Присвоєно поштову адресу об’єктам нерухомого майна по Бурштинській 

територіальній громаді -43; 

  Надано відмов про присвоєння (зміну) адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна-10; 

Проведено громадські слухання: 

-щодо розроблення Детального плану території для продажу на земельних 

торгах(аукціоні) для комерційної діяльності по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-

Франківської області; 

- щодо розроблення Детального плану території для будівництва магазину з 

офісними приміщеннями по вул. Калуська, б/н Івано-Франківської області; 

- щодо розроблення містобудівної документації «Про внесення змін до містобудівної 

«Детальний план території в м. Бурштин під будівництво і обслуговування культової 

споруди (катехитичний центр) на вул. Шевченка»; 

-щодо розроблення містобудівної документації «Внесення змін та доповнень до 

Генерального плану міста Бурштин, Івано-Франківської області, з розробкою плану 

зонування території міста»», та звіту з СЕО (стратегічно –екологічної оцінки) даного 

проекту; 

-щодо розроблення містобудівної документації «Про внесення змін до Генерального 

плану суміщеного з Детальним планом території для будівництва торгових 

приміщень(магазину), автомийки самообслуговування, СТО по вул. Львівська №4-Б, №4-В 

в с. Задністрянське, Івано-Франківської області» 

Сектором містобудування та архітектури підготовлено та затверджено містобудівну 

документацію: 

- Детальний план території (обмежена вулицями Коновальця та Д. Галицького) для 

будівництва багатоповерхової житлової забудови та будівництва доступного житла); 

-Детальний план території для комерційної діяльності по вулиці Січових Стрільців 

(прилеглої до тильної сторони земельної ділянки ТРК РАІ) м. Бурштин, Івано-Франківської 

області»; 

- Детальний план території окремої земельної ділянки по зміні цільового 

призначення землі для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку 

на вул. Лесі Українки в с. Дем’янів Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківської». 

- Про внесення змін до містобудівної «Детальний план території в м. Бурштин під 

будівництво і обслуговування культової споруди (катехитичний центр) на вул. Шевченка; 

 

У секторі ведуться облікові журнали виданих будівельних паспортів, містобудівних 

умов та обмежень земельних ділянок, паспортів прив’язок тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності, проведено інвентаризацію наявних генеральних 

планів.   
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АРХІВНА СПРАВА 

  

           Проведено інвентаризацію кількості та крайніх дат наявності стану та зберігання 

погосподарських книг (1094 томів ) в архівному відділі та старостинських округах по 

вказівці Державного архіву Івано-Франківської області. 

            Проведено контроль стану зберігання та правильності оформлення документів у 

структурних підрозділах виконавчого органу міської ради. 

                          Створено та затверджено Державним архівом Івано-Франківської області списки 

юридичних осіб джерел формування НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ. 

Крім того, постійно перевіряється стан облікових документів та умови зберігання 

документів НАФ. 

У звітному році було прийнято документи від десяти старостинських округів в 

кількості 501 справа, проведено 3 засідання  експертної комісії архівного відділу виконкому 

Бурштинської міської ради. 

У 2021 році було надано відповідь на  356 звернень громадян. Крім видачі  архівних  

довідок,  надавалися  ще й  консультації громадянам з питань місцезнаходження документів 

установ і організацій, в тому числі й ліквідованих.  

Надавалися копій документів; витягів із рішень міської ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень міського голови; надання доступу до документів для ознайомлення. 

У звітному році до архівного відділу надійшло 27 заяв та запитів щодо 

підтвердження трудового стажу та призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу 

років. 

          У 2021 р. в архівному відділі проводилося виконання запитів державних, приватних 

нотаріальних контор , звернень з поліції  з видачею архівної довідки про встановлення 

(підтвердження) майнових прав та виготовлення копій з архівних документів.  

 

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ВИБОРЦІВ 

Станом на 01.11.2021 кількість виборців у Державному реєстрі  виборців 

Бурштинської міської ради  складає 19 331 чол. 

Суб'єктами подання даних до  відділу ведення Державного реєстру виборців 

Бурштинської міської ради були 8 установ, організацій:   

- Галицький районний сектор Управління Державної міграційної служби України в 

Івано-Франківській області; 

- Рогатинський районний сектор Управління Державної міграційної служби України в 

Івано-Франківській області; 

- Галицький районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Південно-

Західного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ); 

- Комунальне некомерційне підприємство "Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги" Бурштинської міської ради Івано-Франківської області; 

- Комунальне некомерційне підприємство " Бурштинська центральна міська лікарня"; 

- Галицький районний суд в Івано-Франківській області; 

- Рогатинський районний суд Івано-Франківської області; 

- Орган реєстрації Бурштинської міської ради. 

   На підставі відомостей від суб’єктів подання, відділом було проведено і  опрацювано 

290 відомостей , у тому числі — 60 ініціативних відомостей. 

Включено до Реєстру 205 чол, у тому числі виборців, яким виповнилось 18 років; 

З початку 2021 року відбувається інформаційна взаємодія між Державним реєстром 

виборців та порталом "ДІЯ". 

Взаємодія відбувається в режимі онлайн. Від порталу "ДІЯ" надходять запити за ПІБ, 

ДН для отримання відомостей про постійну виборчу дільницю де має голосувати виборець.  
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ВІДКРИТІСТЬ І ПРОЗОРІСТЬ РОБОТИ МІСЬКОЇ РАДИ 

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

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

прозорості та відкритості публічного управління, впровадження інструментів електронного 

урядування та електронної демократії є одним із пріоритетних напрямів роботи 

Бурштинської міської ради для забезпечення довіри мешканців новоствореної 

територіальної громади до Бурштинської міської ради, створення позитивного іміджу нової 

громади, забезпечення її спроможності. 

На даний час забезпеченість комп’ютерною технікою Бурштинської міської ради 

становить 100%, проте близько 70% техніки є фізично застарілою, не здатною забезпечити 

належну роботу. Середній вік наявної комп’ютерної техніки 3-6 років. Програмне 

забезпечення частково ліцензоване (10%).  

Велика проблема з комп’ютерною технікою в освітніх та медичних закладах, що 

знижує рівень використання у роботі наявних е-ресурсів (е-запис на прийом до лікаря, е-

лікарняний, використання е-щоденників та журналів та інші). 

У листопаді 2021 було створено відділ цифрової трансформації та інформаційної 

політики, до складу якого входитимуть 3 працівники: начальник, головний та провідний 

спеціалісти із навиками роботи в ІТ-сфері. Основними напрямами роботи відділу буде 

сприяння цифровій трансформації у громаді, адміністрування наявних е-ресурсів, а також 

забезпечення висвітлення інформації про роботу міської ради. Конкурси на посади 

спеціалістів даного відділу заплановано провести у січні 2022 року. Також у листопаді 2021 

року було затверджено Програму цифрової трансформації на 2022-2024 роки. 

У 2021 році модернізовано офіційний сайт Бурштинської міської ради 

(www.burshtyn-rada.if.gov.ua ), створено нову структуру, інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс 

користувача, приведено у відповідність до ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації». Середня кількість відвідувань становить в середньому 220 осіб за добу. На 

сайті впроваджено такі нові блоки: «Міський порадник», «Офіційні документи», «Онлайн-

сервіси», блок для взаємодії влади та громади в онлайн-режимі: кнопки «Для зауважень та 

пропозицій», «Електронне звернення», «Записатися на прийом до міського голови та 

заступників», блок швидких посилань на основні сфери. На головну сторінку виведено 

інформацію, яку відповідно до аналізу статистичних даних найчастіше переглядають на 

веб-сайті. 

Через офіційний сайт працює сервіс електронних звернень до керівництва міської 

ради та керівників виконавчих органів міської ради. 

Мешканці Бурштинської територіальної громади можуть у спеціальних розділах на 

сайті можна ознайомитись з річними планами закупівель, фінансовими документами, 

міськими цільовими програмами, переліком робочих комісій. Крім того, потенційні 

інвестори можуть знайти інвестиційний паспорт громади українською та англійською 

мовами, а також інформацію про інвестиційні об’єкти в місті. У вільному доступі є всі 

проєкти рішень, рішення сесій та виконкомів, розпорядження міського голови, починаючи 

з 2015 року. 

Створено мобільну версію офіційного веб-сайту Бурштинської міської ради з 

урахуванням того, що відповідно до статистичних даних більше 60% користувачів 

переглядає сайт саме з мобільних пристроїв. 

Також функціонує веб-сайт Центру надання адміністративних послуг (https://bur-

cnap.gov.ua/ ), веб-сайти відділу освіти та науки Бурштинської міської ради 

https://burosvita.com.ua/ , КП «Житловик», КП «ЕКО-СЕРВІС» (http://es.bmr-kp.com.ua/ ), 

КП «Житлово-експлуатаційне господарство» (http://zheh.bmr-kp.com.ua/ ), розроблено та 

наповнюються туристичний та інвестиційний портали громади. 

Здійснюються роботи по впровадженню системи електронного документообігу та 

інтеграції з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ). У 

листопаді 2021 року підписано договір з компанією sX-Space.Goverenment. Триває процес 

http://www.burshtyn-rada.if.gov.ua/
https://bur-cnap.gov.ua/
https://bur-cnap.gov.ua/
https://burosvita.com.ua/
http://es.bmr-kp.com.ua/
http://zheh.bmr-kp.com.ua/
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впровадження. На даний момент процес документообігу відбувається в режимі онлайн на 

базі google-таблиць. 

Для організації процесу голосування на засіданнях сесій міської ради підключено е-

систему поіменного голосування ЕСПГ на основі пультів. З 2015 року впроваджено 

практику проведення онлайн-трансляцій усіх засідань сесій, проте необхідно 

вдосконалювати обладнання для цього процесу. 

Для представників бізнесу та громадськості проводяться заходи щодо популяризації 

впровадження в міській раді інструментів та сервісів е-урядування. Зокрема, у 2021 році 

Бурштинську міську раду було відібрано для участі у проекті «Civic tech – інструмент 

якісної взаємодії», який покликаний популяризувати та впроваджувати інструменти 

електронної демократії (civic tech) для поліпшення взаємодії влади і громадськості у 

процесі вирішення місцевих проблем. Ідея проєкту – протистояти викликам пандемії та 

спричинених нею карантинних заходів, які обмежують можливості комунікації, обміну 

досвідом та взаємодопомоги, посилюючи кризу довіри і змушуючи більшість громадських 

організацій або припинити діяльність, або перейти у дистанційний режим праці.  

За результатами проєкту у Бурштинській громаді на платформі e-dem було 

підключено такі інструменти civic tech: 

- «Місцеві петиції» (е-петиція, адресована Бурштинській міській раді, розглядається 

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

одного місяця з дня оприлюднення петиції. 

- «Громадський бюджет» (онлайн-голосування за проєкти конкурсу «Громадський 

бюджет») 

- «Консультації з громадськістю» (в онлайн режимі обговорення суспільно-

важливих подій, проєктів НПА та опитування). 

 

У соціальній мережі Facebook з 2014 року зареєстрована сторінка Бурштинської 

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

інформування мешканців територіальної громади про діяльність міської ради та 

забезпечення ефективного зворотного зв’язку. Станом на листопад 2021 року на 

інформування сторінки підписався 4981 користувач, середній перегляд дописів 

користувачами за місяць становить 1600 переглядів. 

 

На Єдиному порталі відкритих даних зареєстровано виконавчий апарат та 8 

розпорядників інформації Бурштинської міської ради. Спільно опубліковано 130 наборів в 

спеціальному машино читальному csv. форматі 

Закупівлі товарів та послуг виконавчими органами міської ради проводяться з 

використанням системи електронних закупівель «Прозорро».  

Основні 5 проблем для забезпечення ефективного процесу цифрового розвитку та 

цифрової трансформації: 

- Відсутність належного комп’ютерного обладнання, особливо у сфері освіти та 

медицини; 

- Кадрова політика: важко знайти спеціалістів з відповідними кваліфікаціями; 

- Низький рівень цифрової грамотності у громаді та у Бурштинській міській раді; 

- Дороговизна запропонованих на ринку е-ресурсів; 

- Не бажання з боку громади (особливо це стосується сільського населення) 

використовувати е-ресурси. 
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КАДРОВА ПОЛІТИКА. 

 

За період, що аналізується, міським головою видано: 

- 493 розпоряджень з особового складу (в тому числі 125 за період з 23.11.2020 р по 

31.12.2020 р. 368 за період з 01.01.2021 р по 01.12.2021 р.);  

- 352 розпоряджень про відпустки (в тому числі 34 за період з 23.11.2020 р по 

31.12.2020 р. 318 за період з 01.01.2021 р по 01.12.2021 р.);  

- 72 розпоряджень про відрядження (в тому числі 4 за період з 23.11.2020 р по 

31.12.2020 р. 68 за період з 01.01.2021 р по 01.12.2021 р.);  

- 5 розпоряджень з кадрових питань, що стосуються керівників підприємств, установ 

та організацій міста, що є в комунальній власності міста. 

         Проведено 7 засідань конкурсної комісії виконкому міської ради. Участь в 

конкурсах на заміщення вакантних посад взяли 10 осіб, з яких 3 особи зараховано в 

кадровий резерв. 

Організовано проведення у Бурштинській міській раді перевірок, передбачених 

Законом України “Про очищення влади” стосовно 5 новопризначених осіб. 

За звітний період на службу всього прийнято 25 осіб, а саме : 

-  за результатами конкурсу – 5 осіб; 

- без проведення конкурсу на посади службових осіб-11 осіб; 

-  на умовах строкового трудового договору - 9  осіб. 

 

За звітний період всього звільнено 39 осіб, а саме: 

     -  за згодою сторін 8 осіб; 

     -  в зв’язку з закінченням строку трудового договору 7 осіб. 

     -  у зв’язку з реорганізацією сільських рад 23 особи; 

     - у зв’язку із переведенням 1 особа. 

Протягом звітного періоду переведено на вищі або нижчі посади 8 осіб. 

Здійснювався контроль за укладенням та переукладенням контрактів з керівниками 

підприємств, установ та організацій міста, що є в комунальній власності міста та доповнень 

до них. Всього укладено 3 трудових контракти з виконуючими обов’язки директорів  та  2 

трудових контракти з директорами комунальних установ. 

У відділах Бурштинської міської ради пройшли практику 11 студентів вищих 

навчальних закладів. 

Підготовлено 18 розпоряджень міського голови про нагородження грамотами 

міської ради, відзнаками та подяками міського голови. Вручено   253 грамоти виконкому 

міської ради,  31 особу нагороджено медалями “30-ть років Незалежності України” та 30 

осіб  відзнаками “Бурштину 467”.  Протягом звітного періоду присвоєно 1 звання 

“Почесний Громадянин міста Бурштин”. 

Військовий облік 

На військовому обліку територіальної громади знаходиться 4256 

військовозобов’язаних та 679 призовників.  

Прийнято на військовий  облік - 249 чол. 

Знято з обліку – 150 чол. 

Видано довідок про сімейно-майновий стан призовника – 150. 

До призовної дільниці Галицького районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки приписано 87 юнаків допризивного віку. 

Залучено до військової служби за контрактом 15 чол. 
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ДОКУМЕНТООБІГ 

За звітний період до виконавчого комітету міської ради надійшло 585 звернень 

громадян. З них: письмових – 526 (89,91% від загальної кількості),  усних – 59 (10,09%), 

засобами електронного зв’язку – 7 (1,20%) . 

Для розгляду від вищих органів влади надійшло 66 звернень (11,28%) від загальної 

кількості. 

Найбільше громадяни зверталися з питань: комунального господарства та 

благоустрою – 150 (25,64%), земельних відносин – 81 (13,85%), соціального захисту – 37 

(6,32%),  будівництва та підприємництва – 35 (5,98%), праці і заробітної плати – 29 (4,96%), 

законності та охорони правопорядку – 17  (2,91%), освіти і науки – 10 (1,71%), житлової 

політики – 9 (1,54%), екології та природних ресурсів – 9 (1,54%), охорони здоров’я – 8 

(1,37%). 

Від загальної кількості заяв, скарг та пропозицій 237 (40,51%) звернень вирішено 

позитивно на користь громадян, роз’яснено – 152 (25,98%) звернень, відмовлено – 8 

(1,37%), направлено за належністю – 7 (1,20%) і на контролі – 181 (30,94%) звернення. 

У звітному періоді виконавчим комітетом міської ради розглянуто 75 (12,82%) 

колективних звернень та 6 (1.03%) повторних. Найбільше їх отримано з питань житлово-

комунальної політики та благоустрою. 

За звітний період опрацьовано 21 звернень від пільгових категорій населення – 

учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, багатодітних сімей.  

На особистому прийомі у керівництва виконавчого комітету міської ради побувало 

59 громадян. Основні питання, з якими зверталися мешканці міської територіальної 

громади: комунальної політики та благоустрою, соціального захисту, земельних відносин, 

архітектури та містобудування та інші. 

З метою здійснення додаткових заходів, спрямованих на поліпшення інформованості 

громадян з питань, що їх турбують, на місцевому телебаченні ТРК «РАІ» неодноразово 

проводилися прямі ефіри, де громадяни мали можливість звернутись, зателефонувавши, з 

актуальних питань територіальної громади міста. 

В соціальній мережі Фейсбук на сторінці  міської ради впровадженно онлайн-

рубрику «Запитай у міського голови», де в коментарях громадяни можуть залишити свої 

запитання та пропозиції, а керівництво міської ради відповідає на них у своїх щотижневих 

відеокоментарях. 

Заходи, вжиті Бурштинською міською радою, сприяють упровадженню нових форм 

спілкування влади і громадян, досягненню прозорості дій, налагодженню ефективної 

взаємодії з громадськістю. 

У звітному періоді документообіг в цілому становив 9941 документи, а саме: 

зареєстровано 4192 - вхідної кореспонденції, 3544 - вихідної, 31 - запит на публічну 

інформацію, 201 -   акт обстеження матеріально-побутових умов проживання, 233 довідки. 

На 21 сесіях міської ради прийнято 840 рішень,  на 14 засіданнях виконавчого 

комітету прийнято 218 рішень. 

Міським головою видано 682 розпоряджень з основної діяльності. 

З 4192  документи, що поступили, взято на контроль – 1052, з них:  

-   806  - документи органів влади вищого рівня;  

-   78  - документи підприємств, установ, організацій;  

-  127 - документи    внутрішніх    справ,    прокуратури,    судів,   служб   безпеки,  

надзвичайних ситуацій, юстиції, інспекції, військового комісаріату, Антимонопольного 

комітету;   

-    3  - документи структурних підрозділів міської ради;   

-    38  - депутатських запитів та звернень. 

Проведено за звітний період 43 оперативних наради у міського голови, за 

результатами яких надано  754 протокольних доручень. 
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ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ У СЕЛАХ ГРОМАДИ 

 

Задністрянський старостинський округ 

- заходи від затоплення та підтоплення з підсипкою доріг по вулицях: І.Франка, 

Івасюка, Заводська, Новоселів, Д.Січинського, Грушевського, Стефаника – 319220 грн; 

- проведено озеленення по вулиці Вітовського – 49734 грн, на дитячому майданчику 

по вулиці Б.Хмельницького – 48481 грн; 

- упорядковано кладовище з підсипкою землі; 

- облаштовано дорогу по вулиці Д.Галицького; 

- ремонт вуличного освітлення – 6965 грн; 

- зроблено поточний зовнішній ремонт будинку культури  та благоустрій біля нього; 

- ліквідоване стихійне сміттєзвалище в промисловій зоні. 

 

 

Бовшівський старостинський округ 

- заходи з озеленення на території сільського кладовища с.Бовшів сумі 42,024 тис.грн. 

- поліпшення малопродуктивних земельних угідь, виведення заростей утворених 

травою борщівником Сосновського 47000 гривень 

- для проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти по вул.Л.Українки в 

с.Бовшів в сумі 43046 грн. 
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- поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка на території с.Бовшів 

Галицького району Івано-Франківської області в сумі 49 532,0 гривень  

- реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них по вул. Шевченка 18 в 

с.Бовшів в сумі 43067 грн. 

- проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення , направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти : вул..Заставна с.Бовшів в сумі 49 920 грн.  

- ремонт вуличного освітлення  в сумі 19707 грн; 

- заходи з озеленення території церкви Зіслання Святого Духа в с.Бовшів 

вул.Шевченка 29 в сумі 49946 грн та на території кладовища – 41085 грн.  

    

Дем’янівський старостинський округ 

- заходи з озеленення на території церкви св. Петра і Павла 

с.Вигівка – 49701 грн; 
- поточний ремонт вуличного освітлення с.Дем'янів – 20055 грн 

- заміна аварійної водопровідної мережі в с.Дем'янів – 14700 грн 

- влаштування бруківки на території церкви св. Великомученика 

Пантелеймона, с.Дем’янів 
- поточний ремонт спортивного майданчика зі штучним 

покриттям в с.Дем'янів  - 27000 грн 

- будівництво каналізаційної мережі по вул.Л.Українки – 345629 

грн та по вул. Б.Лепкого – 267987 грн 

- Заходи з підтоплення по вул.Львівська – 286921 грн 

- Безпечні та зручні зупинки в с. Дем’янів – 95473 грн 

Проєкти: 

1.Громадський бюджет (бюджет участі): 

- проєкт «Безпечні та зручні зупинки в с.Дем’янів»; 
- проєкт «Модернізація матеріально-технічної бази в ДНЗ 

«Сонечко» с.Дем’янів»; 
- проєкт «Культурне дозвілля – в комфортних умовах», 

с.Вигівка, будинок культури. 
2. Громада своїми руками від АМЕР: 
- проєкт «Сучасне освітлення в с.Дем’янів» 
- проєкт «Країна дитинства»,  ДНЗ «Сонечко» 
3. Гранти від Гудвелі: 
- проєкт «Шкільна їдальня – територія комфорту» 
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Насташинський старостинський округ 

с.Куничі: 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул. Зелена 49 787,00 грн. 

- Облаштування дитячого майданчика (косіння і дві лавки і пісочниця) зроблено за 

депутатські кошти (депутата п. Олени Тріщук.) 

с.Насташине: 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул. Шевченка (від асфальту до пасовища) 

(чистка ровів, відновлення дорожного покриття, залитий виїзд на трасу) 46 300 грн 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул. Шевченка (від повороту до асфальту) 

(чистка ровів, чистка моста, відновлення дорожного покриття, залитий виїзд на трасу) 

128650,00грн 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул. Довбуша (чистка ровів)-41 759,00грн 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул. П.Мирного (чистка ровів, відновлення 

дорожного покриття, )-49 900,00грн 

- Заходи від підтоплення та затоплення по(частині) вул. Л.Українки (чистка ровів, 

відновлення дорожного покриття, залитя виїздів на трасу, до перехрестя вул.Довбуша) 

- Ліквідація стихійного сміттєзвалища у с.Насташине буде виконано до кінця року 

- Реалізація проекту Бюджет участі назва «Мислимо глобально діємо локально» 

Роботи, які виконано за власні кошти підприємців: 

- Підсипка дороги по вул..Л.Українки (від асфальту до вул..Б.Хмельницького) роботу 

виконав ЗАХІД ІМПЕКС (В.Клебан) та ФОП Лижичка І.Б. 

- Ямковий ремонт  дороги по вул..Б.Хмельницького і частина вул..І.Франка. роботу 

виконав ЗАХІД ІМПЕКС (В.Клебан) та ФОП Лижичка І.Б. 

- Заходи від підтоплення та затоплення по вул..Незалежності (копання рова і троха 

відновлення дорожного покриття) роботу виконав ПП Архинко О.С. та ПП Бандура А.І. 
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Юнашківський старостинський округ 

- Утилізація ТПВ в селі 

- Заходи з підтоплення і затоплення по вул. Зелена, Остаповича, Шевченка, 

Колгоспна 

- Озеленення території церкви 

- Заходи з підтоплення і затоплення по вул. Шевченка(дорога на цвинтар) 
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  Озерянський старостинський округ 

- заходи підтоплення і затоплення в с.Озеряни 

- заміна тепломережі в Слобідській філії 

- грейдерування дороги 3 рази 

- вуличне освітлення с.Озеряни 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ в с.Озеряни і с.Слобода 

- також ведеться робота по відкриттю філії пожежно-рятувальної станції 

     

 

 

Тенетниківський старостинський округ 

- Проведено ямковий ремонт по вул. Шевченка с.Новий Мартинів та по вул. 

І.Франка с. Тенетники. 

- Завершено вуличне освітлення в с. Новий Мартинів. 

- Проведено грейдерування та підсипання щебенем дороги по вул. Зелена в с. 

Тенетники. 

- Встановлення фотозони в історико-релігійному центрі «Гора над Дністром». 

- Встановлення локації «Криниця Якова» та «Ісус і Самарянка» в історико-

релігійному центрі «Гора над Дністром». 

- Заміна вікон в БК с. Тенетники. 
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Коростовичівський старостинський округ 

- Укладка плитки і ремонт сцени в клубі с.Коростовичі. 

- Озеленення біля церков в с.Коростовичі і Куропатники. 

- Водовідведення в с.Коростовичі вул.Хмельницького і в с.Куропатники 

вул.Хмельницького. 
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Старомартинівський старостинський округ 

- Залучено екологічних коштів на суму – 292125,00 гривень. 

- Відкриття амбулаторії монопрактики сімейного типу, 14(15)  грудня 
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- Поточний ремонт дороги «Більшівці-Княгиничі» на відрізку дороги Старий 

Мартинів-Різдвяни 

- Завершення проекту 11-го Обласного Конкурсу «Облаштування Садиби Гаймана» 
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Сарниківський старостинський округ 

- Заходи з озелення території церкви Святого Архістратига Михаїла села Діброва на 

суму – 39,957 грн. 

- Заходи з озелення по вулиці Шевченка 69 в селі Сарники – 49,500 грн., по вулиці 

Незалежності в селі Сарники – 49,500 грн., по вулиці Центральна в селі Діброва – 

49,500 грн. 

- Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню 

до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти по вулиці 

Незалежності в селі Сарники – 100,000 грн., по вулиці Центральна в селі Діброва – 

150,000 грн. 

- Ремонт клубу в селі Діброва по результатах конкурсу «Громада своїми руками» – 

79,995 грн. 

- Утилізація ТПВ: (вулиці Шевченка, Хмельницького, Зелена в селі Сарники) – 

49,320 грн., (вулиці Центральна, Запотік в селі Діброва) – 48,760 грн. 
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Інформація щодо виконання підрядних робіт за старостинськими округами: 

Назва старостинського 

округу 
Освітлення Газопостачання Благоустрій територій 

Виконання Плану 

природоохоронних заходів з 

місцевого фонду 

1.Дем′янівський Поточний ремонт вуличного 

освітлення с.Дем'янів (20055 

грн. ПП Електро) 

Заміна аварійної 

водопровідної мережі 

в с. Дем'янів  

 14700 грн. 

Поточний ремонт 

спортивного майданчика 

зі штучним покриттям в 

с.Дем'янів  27000 грн. 

обл.субвенція 

ФОП Семеген М.М. 

Безпечні та зручні 

зупинки в с. Дем’янів – 

95473 грн. 

Будівництво канал. мережі по 

вул.Л.Українки 345629 грн. 

по вул.Лепкого 267987 грн. 

Заходи з підтоплення по 

вул.Львівська 286921грн. 

Заходи з озеленення с.Вигівка 

49701 

 

2.Бовшівський Ремонт вуличного освітлення 

с.Бовшів (19707грн.  ПП 

Електро) 

  Заходи з озеленення скверу 

Шевченка 48945 

Територія кладовища 41085 

Заходи з підтоплення: 

вул.Л.Українки 43046 

3.Задністрянський Ремонт вуличного освітлення 

с.Задністрянськ  (6965грн.  

ПП Електро) 

  Заходи з підтоплення: 

вул.Січинського, 

Івасюка,Новоселів, 

Хмельницького 49592 

вул.Франка 221250 

вул.Грушевського, вул.Заводська 

48738 

Заходи з озеленення по 

вул.Вітовського 49734 

вул.Б.Хмельницького 48481 

Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 



49 
 

перевезення, захоронення ТПВ 

територія села 48711 

Реконстр. канал. очисних споруд 

41861 

Аварійна заміна насосів КОС 

121954,80 

4.Старомартинівський Заміна електролічильника 

(2200,0 ТОВ 

"Мегаватсервіс")  

 

  Заходи з охорони підземних вод 

Садиба Гаймана 144080 СТМ 

Заходи з озеленення Садиба 

Гаймана 150000 

Вул.Шевченка 47902 

Вул.Шевченка в с.Різдвяни 

47904 

Заходи з підтоплення: 

Вул.Зелена в с.Різдвяни 44049 

між селами Різдвяни і Німшин 

48268 

5.Тенетниківський Встановлення зовнішнього 

вуличного освітлення села 

Тенетники обл.субв. (20000 

грн. ПП Електро) 

Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення в с. 

Новий Мартинів 

20403,42грн.   

ПП Електро  (обл.субв.) 

 

Послуги з технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання 

об’єктів 

адмінбудинків  

с.Тенетники 

3330,17 грн. АТ 

«Івано-

Франківськгаз» 

 Заходи з озеленення РІЦ «Гора 

над Дністром» 902872 

Реконструкція кан. мереж 

Новомартинівський НВК 288050 

Заходи з підтоплення: 

вул.Франка с.Тенетники 49845,8 

вул.Шевченка с.Н.Мартинів 

49740,4 

Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, захоронення ТПВ 

територія с.Н.Мартинів 27965 

Встановлення 

енергозберігаючих вікон в храмі 

святого Миколая в с.Н.Мартинів 

49952 
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6.Коростовичівський  Послуги з технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання 

об’єктів адмінбудинку 

с.Коростовичі, 

3330,17 грн. АТ 

«Івано-

Франківськгаз»  

 Заходи з підтоплення: 

вул.Хмельницького 171598 

Коростовичі 

вул.Хмельницького 

181549Куропатники 

 

7.Озерянський Вуличне освітлення сіл 

Озеряни і Слобода – 63800 

грн.  

за свiтильники свiтлодiоднi  

 Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі  

с.Слобода  9816,0 грн. 

ФОП Семеген М. 

Поточний ремонт доріг в 

с.Коростовичі, с.Озеряни  

18301,0 грн. Фiлiя Iвано-

Франкiвське ДЕУ 

Заходи з підтоплення: 

від с.Озеряни до перехрестя на 

с.Коростовичі 48715 грн. 

вул.І.Франка 48224,40 грн. 

 

8. Сарниківський Поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в  

с.Сарники (8300,0 грн. обл. 

субвенція) 

(ПП Електро)  

Послуги з технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання 

обєктів адмінбудинків 

с.Сарники 4085,09 

грн. АТ «Івано-

Франківськгаз»   

 Заходи з підтоплення: 

вул.Незалежності 94400 

вул.Центральна в с.Діброва 

101350 

Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 

перевезення, захоронення ТПВ 

вул.Шевченка, Хмельницького, 

Зелена 47593 

Заходи з озеленення території 

біля церкви Святого 

Архістратига Михаїла в 

с.Діброва 39069 

9.Юнашківський Поточний ремонт мереж 

зовнішнього освітлення в 

Послуги з технічного 

обслуговування 

 Забезпечення екологічно 

безпечного збирання, 
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с.Юнашків (8300,0грн.  

обл.субв. (ПП Електро) 

Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення в 

с.Юнашків  

23148,47 грн. (ПП Електро)  

 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання 

обєктів адмінбудинків 

с.Юнашків  

4085,09 грн  АТ 

«Івано-

Франківськгаз»  

перевезення, захоронення ТПВ 

32353 

Заходи з озеленення території 

біля церкви Святого Богоявлення 

114000 

Заходи з підтоплення: 

від с.Насташине до с.Юнашків 

49724грн 
між селами Куничі та 

Юнашків49183грн 

вул.Зелена  с.Юнашків 

45540грн. 

вул.Шевченка (стихія) 48600 

вул.Остаповича (стихія) 48500 

вул.Колгоспна (стихія) 39061 

вул.С.Стрільців,68 (стихія) 

48564 

від вул.Шевченка до кладовища 

395000 

10.Насташинський Ремонт вуличного освітлення 

с.Насташине і Куничі  

(11806,0 грн. ПП Електро)  

Послуги з технічного 

обслуговування 

системи 

газопостачання та 

газового обладнання 

об’єктів адмінбудинку 

с.Насташине  

3330,17грн. АТ 

«Івано-

Франківськгаз»  

за власні кошти 

підприємців: 

Підсипка дороги по 

вул..Л.Українки (від 

асфальту до 

вул..Б.Хмельницького) 

роботу виконав ЗАХІД 

ІМПЕКС (В.Клебан) та 

ФОП Лижичка І.Б. 

2.Ямковий 

ремонт  дороги по 

вул..Б.Хмельницького і 

частина вул..І.Франка. 

Заходи від підтоплення та 

затоплення по вул.Зелена 

49 787грн.  
Заходи від підтоплення та 

затоплення по вул.Шевченка (від 

асфальту до пасовища) (чистка 

ровів, відновлення дорожного 

покриття, залитий виїзд на 

трасу) 46 300 грн 

Заходи від підтоплення та 

затоплення по вул.Шевченка (від 

повороту до асфальту) (чистка 

ровів, чистка моста, відновлення 
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роботу виконав ЗАХІД 

ІМПЕКС (В.Клебан) та 

ФОП Лижичка І.Б.  

дорожного покриття, залитий 

виїзд на трасу) 128650грн  

Заходи від підтоплення та 

затоплення по вул.Довбуша 

(чистка ровів)-41 759грн  

Заходи від підтоплення та 

затоплення по вул.П.Мирного 

(чистка ровів, відновлення 

дорожного покриття) 

49 900грн 

Заходи від підтоплення та 

затоплення по(частині) 

вул.Л.Українки (чистка ровів, 

відновлення дорожного 

покриття, залитя виїздів на 

трасу, до перехрестя 

вул.Довбуша) 

          

 


