
 

                                                                                       
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від 08.02.2022 р.                                     м. Бурштин                                                    № 25 
 

Про затвердження Положення та складу робочої групи  

з  підготовки пропозицій по пріоритетних напрямках  

розвитку Бурштинської територіальної громади, 

для включення їх в Стратегію сталого розвитку 

Бурштинської територіальної громади  

 

          З метою забезпечення  сталого економічного та соціального розвитку територіальної 
громади, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 року № 695 
«Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», Закону 

України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального 
розвитку України», ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 
Бурштинської міської ради №09/26-22 від 28.01.2022р.: 

 
1. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки пропозицій по пріоритетних 

напрямках розвитку Бурштинської територіальної громади, для включення їх в Стратегію 
сталого розвитку Бурштинської територіальної громади (додаток 1). 

2. Затвердити склад робочої групи з підготовки пропозицій по пріоритетних напрямках 

розвитку Бурштинської територіальної громади, для включення їх в Стратегію сталого розвитку 
Бурштинської територіальної громади (додаток 2). 

3. Запросити для супроводу з розробки Стратегії експертів програми U-LEAD з Європою. 
4. З метою врахування особливостей різних сфер, галузей та напрямів життя і розвитку 

громади на засідання робочої групи можуть запрошуватись представники депутатського 

корпусу, працівники виконавчих органів (управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради)  
Бурштинської міської ради, суб’єкти господарської діяльності, науковці, експерти з 

визначеного кола питань, представники неурядового сектору тощо. 
5. За потреби у складі робочої групи можуть створюватися постійні або тимчасові комісії, 

групи тощо для роботи за визначеними напрямами. 

6. Робочій групі у восьмимісячний термін з дати утворення забезпечити розроблення та 
організацію всебічного обговорення Стратегії сталого розвитку Бурштинської територіальної 

громади.  
7. Сектору інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку управління економіки праці 

та інвестиційної діяльності  забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті міської ради 

матеріалів щодо Стратегії розвитку громади, з метою поширення інформації щодо підготовки 
Стратегії розвитку та залучення громадськості до всебічного її обговорення, членам робочої 

групи оперативно надавати інформацію для її розміщення на веб-сайті. 
8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

  
     Міський голова                                                                            Василь АНДРІЄШИН 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор проекту: 

Нач. відділу економіки 
і промисловості                                                                                                    М.Назар 

 

Погоджено: 
Перший заступник 

міського голови                                                                                                    Р.Стасько 
 

Нач. управління економіки 
праці та інвестиційної діяльності                                                                       О.Скриник 
 

Нач.юридичного відділу                                                                                      М.Михайлишин  
 

Нач.загального відділу                                                                                         М.Яцик 
 

 



 
                            Додаток 1 

                                 до розпорядження міського голови  
                                 від ______________2022 р.      №_______ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 
про робочу групу з  підготовки пропозицій по пріоритетних напрямках  розвитку 

Бурштинської територіальної громади, для включення їх в Стратегію сталого розвитку 

Бурштинської територіальної громади 

 
I.Загальні положення 

 
    Робоча група створюється з метою підготовки пропозицій по пріоритетних напрямках  

розвитку Бурштинської територіальної громади, для включення їх в Стратегію сталого розвитку 
Бурштинської територіальної громади. 

    Робоча група формується з представників виконавчого комітету, представників бізнесу, 
громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій, фахівців з питань 
планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. 

    До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії,  умови їх діяльності 
визначаються окремо. 

    Робоча група працює постійно, на засадах добровільності, самовідданості та 
безкорисливості. 
 

II. Функції 
 

    Робоча група в процесі діяльності: 
 

 визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади; 

 проводить соціально-економічний аналіз населених пунктів; 

 проводить  аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз; 

 розробляє проєкт бачення та сценарії  Стратегічного розвитку громади; 

 визначає напрями і пріоритети розвитку територіальної  громади; 

 розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади; 

 приймає участь у розробці проектів місцевого розвитку та вносить до них пропозиції 
щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою створення 

пропозицій для включення в стратегічний план розвитку; 

 узагальнює та оцінює результати досліджень та опитувань; 

 організовує роботу по підготовці інформаційних документів з переліком і описом 
проектів щодо складання і виконання операційного плану впровадження стратегії розвитку; 

 організовує роботу з засобами масової інформації; 

 за необхідності формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку 

громади; 

 затверджує теми соціальних досліджень; 

 залучає до роботи зовнішніх експертів; 

 подає проект Стратегії розвитку громади та плану впровадження на затвердження 

Бурштинської міської ради; 

 здійснює щорічний моніторинг та контроль за впровадженням Стратегії розвитку. 

 
III. Повноваження, правові гарантії діяльності робочої групи 

 

     Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його 
заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє 

групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та 
організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі 



відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його 

функції здійснює заступник голови.  
     За результатами розгляду і вивчення питань, робоча група готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою 
членів групи (консенсусом) , які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої 
групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи. Протокол засідань робочої 

групи підписується головою, особою яка головує на засіданні та секретарем групи. 
      Робоча група має право: 

 -отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану розвитку громади, 
в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми  
власності та господарювання; 

-проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської 
думки щодо Стратегічного плану розвитку; 

-проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення 
Стратегічного плану розвитку та значення його необхідності; 

-вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою 

покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення 
Стратегічного плану розвитку; 

-брати участь у підготовці і проведені громадських слухань щодо проекту Стратегічного 
плану економічного і соціального розвитку громади; 

-розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розробкою  Стратегічного 

плану розвитку. 
  

IV. Обов’язки, відповідальність робочої групи 

 
       Члени робочої групи здійснюють персональний вклад в розробку Стратегічного плану 

розвитку і несуть персональну відповідальність за достовірність інформації. 
       Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань 

Стратегічного плану розвитку громади. 
       Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне 

опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що 

стосується виконання завдань щодо Стратегічного плану. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                            Додаток 2 
                                 до розпорядження міського голови  

                                 від ______________2022 р.      №_______ 
 

Склад 

робочої групи 

з  підготовки пропозицій по пріоритетних напрямках розвитку Бурштинської 

територіальної громади, для включення їх в Стратегію сталого розвитку Бурштинської 

територіальної громади 

 
№ 

 

П.І.Б 

 

Посада 

 

1. Андрієшин Василь Михайлович Міський голова, голова робочої групи 

2. Стасько Ростислав Богданович   Перший заступник міського голови, заступник 
робочої групи 

 3. Штогрин Яна Станіславівна Завідувач сектору інвестиційної діяльності та 
стратегічного розвитку управління економіки, 
праці та інвестиційної діяльності, секретар 

робочої групи 

4. Чуйко Володимир Тарасович Заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

5. Драгун Іван Олексійович  Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради 
6. Кицела Надія Юліанівна Керуюча справами виконкому 

7. Іванюк Роман Степанович Секретар ради 

8. Скриник Олег Богданович Начальник управління економіки, праці та 
інвестиційної діяльності 

9. Петровська Ольга Іванівна Начальник фінансового відділу 

10. Николяк Ярослава Ярославівна Староста Насташинського старостинського 

округу 

11. Савчин Оксана Михайлівна Головний лікар КНП «Бурштинський міський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 

12. Сачинська Наталія Ігорівна медичний директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» 

13. Томин Іванна Степанівна Начальник відділу освіти і науки Бурштинської 
міської ради 

14. Степась Юліана Сергіївна Начальник відділу культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

15. Видай Світлана Олександрівна Начальник відділу ЦНАП 

16. Мельничук Ігор Васильович Експерт програми U-LEAD з розробки стратегії 
 

17. Демчук Олег Віленович  Голова правління ГО АСТАР (за згодою) 

18. Воронкін Олександр 

Володимирович  

Радник департаменту регіональної політики 

ДТЕК ЕНЕРГО(за згодою) 

19. Іваськів Андрій Степанович Депутат обласної ради, приватний підприємець 
(за згодою) 

20. Микитка Генадій Вікторович Радник Голови Івано-Франківської ОДА (за 

згодою) 

21. Бардашевський Ростислав 
Ярославович 

Депутат Бурштинської міської ради (за згодою) 

22. Рик Володимир Любомирович Депутат Бурштинської міської ради (за згодою) 

23. Кобель Олег Юрійович Депутат Бурштинської міської ради (за згодою) 
24. Федорова Надія Вікторівна Приватний підприємець (за згодою) 

25. Хом’як Олег Петрович Директор ТзОВ «Домобудівник 1» (за згодою) 



26. Громко Ярослав Андрійович Екс міський голова м.Бурштин (за згодою) 

27. Мельниченко Ігор Анатолійович Екс міський голова м.Бурштин (за згодою) 

28. Копаниця Володимир Михайлович Начальник земельно-екологічного відділу 

29. Білоока Тетяна Іванівна Провідний спеціаліст сектору містобудування і 

архітектури  

 


