
 

 

                                                        Проєкт рішення міської ради 

 

  

Від 13.01.2022                                                                                                                        №   3821               

м. Бурштин 

 

 

 

 

Про розробку Стратегії розвитку 

Бурштинської міської територіальної  

громади на 2022-2030 роки 

  

          Відповідно до ст. 42 п. 20 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» та 

враховуючи актуальність і важливість бачення перспектив розвитку Бурштинської міської  

територіальної громади, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розробити проект Стратегії розвитку Бурштинської територіальної громади на 2022-

2030 рр та план реалізації Стратегії розвитку Бурштинської територіальної громади на 2023-

2025 рр до 30.09.2022 р. 

2. Голові сформувати та затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії розвитку 

Бурштинської територіальної громади на 2023-2030 роки. 

3. Запросити для супроводу з розробки Стратегії експертів програми U-LEAD з 

Європою. 

4. Координацію роботи за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності (Олега Скриника). 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська, голову постійної депутатської комісії з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                       Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Автор проєкту:  

завідувача сектору інвестиційної діяльності 

та стратегічного розвитку  
управління економіки,  
праці та інвестиційної діяльності                                    __________                  Яна ШТОГРИН 
  

Погоджено:  

Перший заступник міського голови                             ___________         Ростислав СТАСЬКО 

Начальник управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                   __________                  Олег СКРИНИК 

Юридичний відділ                                                           ___________ 

Загальний відділ                                                              ____________                     Марія ЯЦИК 

Секретар ради                                                                 _____________              Роман ІВАНЮК 

 
 



 
 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про розробку Стратегії розвитку Бурштинської міської територіальної  громади на 2022-

2030 роки» 

 

1.Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про розробку Стратегії 

розвитку Бурштинської міської територіальної  громади на 2022-2030 роки» є завідувач 
сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку управління економіки, праці та 

інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради. 
 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення.  

У жовтні  2020  року до м.Бурштин приєдналось 18 навколишніх сіл. Утворилась 
Бурштинська міська територіальна громада з адміністративним центром у м.Бурштин  

Кожен орган місцевого самоврядування, який увійшов до складу територіальної громади, до 
приєднання мав власні пріоритети розвитку та власну систему цінностей щодо управління 

ресурсами. Тому стала очевидною потреба формування стратегії розвитку громади, яка б 
з’єднала території колишніх сільських рад у вигляді нового адміністративно – 
територіального утворення. Тобто виникла необхідність розробити документ, який розглядає 

процес стратегічного управління розвитку територією територіальної громади в єдності всіх 
населених пунктів. 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.  

Відповідно до ст. 42 п. 20 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»   

        

4. Фінансово-економічне обґрунтування.  

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету 

 

 5. Прогноз результатів.  

 Очікувані результати: 

- Розроблено Стратегії розвитку Бурштинської територіальної громади на 2022-2030 

роки 

- Сформовано план реалізації Стратегії розвитку Бурштинської територіальної громади 

на 2023-2025 роки. 

     Доповідач: завідувача сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку 
управління економіки, праці та інвестиційної діяльності  - Яна Штогрин.                                                                        

 

 

 

Підготувала: 

Завідувача сектору інвестиційної діяльності 
та стратегічного розвитку управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                                                          Яна ШТОГРИН 

 

 
 

 


