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Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 24.02.2022                                            м. Бурштин                                                      № 32 

 

Про внесення на розгляд  міської ради 

проєкту рішення «Про виконання  

«Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-

2023 роки», затвердженої рішенням 

міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 у 

2021 році» 

  

  

  

Керуючись ст.27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

розглянувши звіт про виконання заходів Програми соціально-економічного та культурного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки у 2021 році, 

виконавчий комітет Бурштинської  міської ради  

 

вирішив: 

 

1.Внести на розгляд міської ради проєкт рішення «Про виконання «Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023 роки», затвердженої рішенням міської ради від 11.12.2020 №06/2-20 у 

2021 році» (додається). 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

  

 

  

 

  Міський голова                                                                                   Василь АНДРІЄШИН 
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Інформація щодо основних показників економічного та соціального розвитку 

Бурштинської територіальної громади у 2021 році. 

 

          Основним платником податків і стимулятором економіки є населення, відповідно від 

того, які доходи буде мати населення - буде залежати розвиток економіки. Є дохід,  є попит, 

який стимулює пропозицію – відповідно  є зростання.  

          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.  

          Бурштинська ТГ створена на території Бурштинської міської ради, до 

адміністративного центру міста Бурштина приєдналося майже два десятки інших 

неповторних опільських громад – навколишніх сіл колишніх Галицького і Рогатинського 

районів: Бовшів, Вигівка, Дем’янів, Діброва, Задністрянськ, Заливки, Коростовичі, Куничі, 

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

Мартинів, Тенетники і Юнашків. На теперішній час Бурштинська ТГ – це 19 локальних 

громад, частини колишніх Галицького та Рогатинського районів.  

          Так, відповідно до прогнозів демографічна ситуація у 2020-2022 роках в Україні 

залишатиметься складною та характеризуватиметься подальшим поступовим зниженням 

загальної кількості населення, що простежується впродовж багатьох останніх років. 

             За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій станом на 

01.10.2021 року кількість юридичних осіб на території Бурштинської територіальної громади 

становила 441. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, 

організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у червні 2021р. становила 

2924 осіб. 

          На території Бурштинської територіальної громади зареєстровано – 1493 суб'єктів 

господарської діяльності, з них: найманих – 305 один., кількість працівників – 3594 осіб. 

В т.ч.:  юридичні особи – 386 один., з них найманих – 91 один., кількість працівників - 2833 

осіб;  фізичні особи – 1107 один., з них найманих – 214 один., кількість працівників - 761 

осіб. (2-а група – 364 осіб, 3-а група – 96 осіб, спрощена – 301 осіб).  

За даними  Головного управління статистики в Івано-Франківській області номінальна 

середньомісячна заробітна плата штатних працівників  підприємств, установ, організацій (із 

кількістю найманих працівників 10 і більше  осіб) у січні-червні  2021 року по місту Бурштин 

складає - 12563,0 гривень. 

Останні 5 років відбувається поступове підвищення середньомісячної заробітної плати 

– в середньому на 25%. Найбільший стрибок відбувся у 2017 році, коли середня заробітна 

плата виросла на 37,1% відносно 2016 року. 

За оперативними даними підприємств обсяг промислової продукції (товарів, послуг), 

без ПДВ та акцизу за період січень-жовтень 2021 року складає 10281987,3 тис.грн. (110% до 

періоду минулого року). Частка БуТЕС в промисловості області перевищує 20%. 

         Бурштин – це передусім промисловий центр,  відноситься  до категорії  міст з моно-

залежною економікою. Промислове виробництво у м. Бурштині є базовою сферою 

економічної діяльності, яка впливає на різні аспекти соціально-економічного розвитку міста, 

включаючи доходи бюджету, зайнятість і рівень добробуту громади. Стабільна робота 

існуючого промислового комплексу міста -  благополуччя мешканців міста.  

          Промисловість займає важливе місце у місцевій економіці, як з точки зору формування 

та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових 

платежів. Місто входить до числа найбільш промислово розвинених міст області, а його 

частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції становила близько 26%.  
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           За даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області у січні–

червні 2021р. індекс промислової продукції в області склав 107,6% (в Україні – 102,1%), що 

відповідає 7 місцю серед регіонів. У червні 2021р. проти попереднього місяця п.р. індекс 

промислової продукції становив 102%, проти червня 2020р. – 105,7%. 

           На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

індекс промислової продукції склав 122,2%, у т.ч. з виробництва, передачі та розподілення 

електроенергії – 123,9%. 

           У переробній промисловості за січень–червень 2021р. індекс промислової продукції 

становив 107%. Збільшення виробництва промислової продукції одержано у виготовленні 

виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 45,1%), 

машинобудуванні (на 40,3%), металургійному виробництві, виробництві готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання (на 24,6%), гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції (на 9,7%), у текстильному виробництві, виробництві 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 8,1%).  

Найбільший обсяг у структурі промислової продукції займає ВП Бурштинська ТЕС 

ДТЕК Західенерго. Основний вид діяльності ДТЕК Бурштинська ТЕС – виробництво 

електричної та теплової енергії. На сьогоднішній день підприємство є єдиним 

централізованим джерелом постачання теплової енергії для м. Бурштин та с. Дем’янів та в 

особі  АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО».  Джерелом тепла системи теплопостачання м. Бурштин є 

теплофікаційна установка ДТЕК Бурштинська ТЕС.    

Для забезпечення відпуску удвічі більшої кількості електроенергії до об’єднаної 

енергетичної системи України, підприємство використовує та продовжує 

використовувати весь наявний паливний ресурс. Можливість експорту для Бурштинської 

станції – це наявність залишків електроенергії, які не використав Бурштинський 

енергоострів та ОЕС України. 

В роботі енергоблоки №2,4,6,7,8,9,10 та 11, які забезпечують електроенергією 

Бурштинський енергоострів. На даний час Бурштинська ТЕС продовжує нести навантаження 

944 МВт. Бурштинська ТЕС робить все для забезпечення стабільного енергопостачання в 

Бурштинському енергоострові. 

За останній рік суттєво зросла потреба в електроенергії станції, разом з тим зросло і 

навантаження на енергоблоки. У січні – жовтні цього року відпуск електроенергії 

Бурштинської ТЕС зріс до 5,8 млрд кВт-год, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 

минулого року. ТЕС забезпечила потреби Бурштинського енергоострову в електроенергії, 

при цьому майже в два рази зросла підтримка станцією стабільності енергосистеми України. 

Протягом останнього часу на Бурштинській ТЕС працювало 10 блоків, раніше – в 

середньому 7. 

Через складну ситуацію на енергоринку, пов’язану з низькими тарифами до липня 

місяця цього року та досі невирішеними боргами перед генерацію, забезпечити стабільну 

роботу станції з підвищеним навантаженням дуже складно. Тому періодично на 

Бурштинській ТЕС трапляються відключення блоків. Проте, станція робить все можливе, 

щоб компенсувати втрати. Цього має бути достатньо для компенсації тимчасово 

недоступних блоків та покриття потреб енергосистеми власними потужностями в пікові 

періоди. 

 В місті  успішно працює торгівельна мережа, яка об’єднує більше 100 підприємств 

торгівлі, побутового обслуговування та громадського харчування. Предметом діяльності 

більшості суб’єктів підприємництва є господарська діяльність у сфері гуртової та роздрібної 

торгівлі, громадське харчування, побутові і транспортні послуги, будівництво та інші. 

Аналіз індексу промислової продукції за видами діяльності показав, що тільки ключова 

на сьогодні переробна галузь зберігає відносне зростання  в середньому на 3 - 4% щорічно. У 

розрізі товарів за окремими промисловими групами з 2019 по 2021 роки відносну 
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стабільність та тенденцію до зростання зберегли лише споживчі товари тривалого 

використання. 

 Показник роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) за січень-червень 

2021р. склав 128426,7 тис.грн. Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) у 

розрахунку на одну особу – 5310,0 грн.   

 Україна перебуває в умовах фінансової і економічної нестабільності. Політика уряду 

пов’язана з державним регулюванням і фіскальним підходом до вирішення складних 

економічних питань, що безумовно впливає і буде впливати на діяльність підприємств, які 

займаються бізнесом в Україні.  

  Для підтримки попиту населення та пом’якшення негативних наслідків 

запроваджених карантинних заходів зросте бюджетна підтримка, що в умовах скорочення 

доходів спричинить суттєве зростання дефіциту бюджету до 5,6% ВВП. Найбільше 

стримувати економічну динаміку будуть роздрібна та оптова торгівля, транспорт, металургія 

та машинобудування. Ситуація на ринку праці є складною, так і буде продовжуватися до 

кінця 2022 року.   

   Безробіття є тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими 

структурними змінами. Мігранти повільно повертаються до міст роботи за межами України, 

як внаслідок збереження ризиків зараження, так і через економічні проблеми у світі. Рівень 

безробіття по року прослідковується значним за причини значного падіння економіки та 

суттєвими структурними змінами. 

 Відповідно до оцінок Мінекономіки, економічна ситуація в країні до кінця 2021 року  

має характер стриманого відновлення з урахуванням реалізації заходів Уряду  для забезпечення 

найбільш оптимального повернення економіки до позитивних тенденцій та продовження 

активного реформування.  Зниження  темпів реального ВВП за підсумками року очікується на 

рівні не більше -4,8%. По мірі зняття обмежень економіка буде поступово відновлюватися на 

тлі стимулюючих заходів фіскальної політики та дій Уряду, спрямованих на подолання 

наслідків епідемії COVID-19.   

 Найбільший негативний внесок у скорочення ВВП матимуть інвестиції через їх різке 

падіння, спричинене негативними настроями бізнесу та зважаючи на його фінансові складнощі. 

Як наслідок, падіння валового нагромадження основного капіталу за підсумком 2020 року 

очікується на рівні 21,8 %. 

 Другим за вагомістю чинником буде скорочення кінцевих споживчих витрат 

домогосподарств на 1,2 %. Після послаблення карантину відновлення споживання буде 

повільним через зростання безробіття та падіння заощаджень, що, відповідно, позначається на 

впевненості споживачів.  

Прогнозовані показники соціально-економічного розвитку на 2022 рік плануємо за 

фактичним станом наявних підприємств, установ, організацій з припущенням, що існуючі в 

місті підприємства будуть збережені у 2022 році та містить бачення перспективи розвитку 

економіки територіальної громади.    

Економічна діяльність Бурштинської територіальної громади представлена 

промисловим комплексом: 

- ВП Бурштинська ТЕС (постачання електроенергії, пари та кондиційованого повітря), 

що складає 99,8% у структурі промислової продукції міста Бурштин;  

 - КП «Житловик» (надання послуг водопостачання, каналізації,), до якого приєднане 

внаслідок реорганізації Підприємство житлово-комунального господарства с. 

Задністрянське; КП «Еко Сервіс Бурштинської міської ради» (поводження з відходами); 

- підприємствами переробної промисловості (виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, елементи конструкцій збірні для 
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будівництва з цементу, бетону або каменю штучного) – у м. Бурштин, с. Дем’янів (ПАТ 

«Домобудівник1»), с. Задністрянське (ТОВ «ГалВапно») та ін.  

- підприємствами малого бізнесу, головним чином зорієнтованого на діяльність у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг для населення.  

Насамперед варто зазначити, що у 2021 році було проведено реформування КП 

«Житловик», у результаті створено 3(три) 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 тільки 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. Інформацію про те, який саме управитель у якому будинку надає послуги з 

управління (це колишня «квартплата»), можна отримати з квитанції, з розміщеного 

оголошення на під’їзді та з сайту міської ради. 

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 міській раді реалізовуються 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 по вул. 

Коновальця, 11 - двері.  Це хороша можливість спільно замінити вікна та двері чи зробити 

ремонт у будинку.  

Також є вже пророблено певні кроки щодо створення ОСББ. В процесі створення ОСББ 

в 4-х будинках по вул. Січових Стрільців 1, 9, 17, 21, там уже 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. Важливо відмітити про 

те, що що 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. 

 Рішенням міської ради затверджено нову нормативну грошову оцінку земель села 

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

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

межі 10 (десять) населених пунктів, які входять до складу громади. 

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, але знову ж таки – це все питання часу. 

          Аналіз зростання рівня середньої заробітної плати на підприємствах, в установах та 

організаціях міста Бурштина та громаді показує, що її зростання в 2022-2024 роках можливе 

за умови завантаження замовленнями виробничих галузей та за умови зростання обсягів 

виробництва, робіт та послуг як у державному, так і в приватному секторах економіки. 

          Враховуючи наявні можливості економіки та процеси трудової міграції у 

середньостроковій перспективі відбуватиметься подальше збільшення мінімальної заробітної 
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плати з одночасним здійсненням поетапного перегляду усіх тарифних ставок Єдиної 

тарифної сітки, з метою залучення висококваліфікованої робочої сили. Ці процеси 

визначатимуть динаміку середньомісячної заробітної плати, яка зростатиме у реальному 

вимірі, у тому числі з урахуванням зниження інфляційних процесів в економіці. Впродовж 

2022-2024 років заробітна плата зростатиме (у 2022 році на 13,0 % у 2024 році на 11,1 %). 

         Завдяки заходам, спрямованим на формування стимулюючих умов для розвитку 

підприємницької діяльності шляхом удосконалення регуляторних процесів та нормативно-

правової бази, реалізації нових підходів до реєстрації підприємців, надання дозвільних 

документів та адміністративних послуг у 2021 році спостерігалась тенденція до стабілізації  

кількості малих та середніх підприємств.   

           

        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 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  проекти Конкурсу «Громада 

своїми руками», Конкурс «Село мрії» від Гудвеллі. 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». 

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). 

         На соціально-економічний розвиток території Бурштинської міської ради надійшли 

субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам щодо соціально-економічного 

розвитку у сумі 6479804,17 грн. (інформація надається), інша субвенція з обласного бюджету 

місцевим бюджетам у сумі 6221185 грн. (інформація надається), субвенція з Івано-

Франківської міської ради у сумі 5000000 грн., субвенція з Дубовецької сільської 

територіальної громади у сумі 800000 грн., що забезпечило умови для збалансованого 

економічного розвитку територіальної громади, вирішення спільних проблем мешканців усіх 

населених пунктів, які увійшли до складу ОТГ та реалізації спільних завдань щодо 

економічного зростання. 
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           Реалізація Програми у 2021 році проводилась  шляхом конструктивної співпраці 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та старостинських 

округів. 

            АРХІТЕКТУРА ТА  МІСТОБУДУВАННЯ 

Сектором містобудування та архітектури  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 2021році: 

- 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; 

 Сектором містобудування та архітектури  проводиться процедура здійснення 

стратегічної екологічної оцінки на виконання Закону України «Про стратегічну екологічну 

оцінку» щодо розроблення містобудівної документації. 

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.   

 

           ЗЕМЛЯ ТА ЕКОЛОГІЯ. 

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 
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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. 

 

            АРХІВНА СПРАВА 

1. Основні організаційні заходи: 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. Проведено перевірку наявності 

стану та підготовки до передачі документів в архівний відділ Бурштинської міської ради 

особового складу та кадрових питань в Озерянському та Бовшівському старостинських 

округах. 

             Надано консультацію архівним відділом при передачі документів закритого 

підприємства «Електрон–Сервіс» складання  акту передачі та опису відомостей по зарплаті, 

книг реєстрації наказів , кадрових питань . Складання історичної довідки підприємства. 

                          Створено та затверджено Державним архівом Івано-Франківської області списки 

юридичних осіб джерел формування НАЦІОНАЛЬНОГО АРХІВНОГО ФОНДУ. 

2. Забезпечення збереженості та державний облік документів Національного 

архівного фонду: ведеться контроль температурно-вологісного режиму зберігання 

документів у архівосховищі, вносяться зміни в картки постелажного та пофондового 

топографічних покажчиків (стан заповнення стелажів  архівосховища становить 99 %.) 

У звітному році було прийнято документи  від десяти старостинських округів в 

кількості 501 справа. 

3. Створення та розвиток науково-довідкового апарату до документів НАФ: 

проведено роботу з розробленням описів трьох фондів. 
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4. Використання інформації документів НАФ: 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. 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

БУРШТИНСЬКОЇ  ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  ГРОМАДИ. 

 

Показники Січень-

вересень  

2021 

У % до 

загально-

обласного 

показника 

Чисельність наявного населення станом на 1 січня 

2021р., тис.осіб 

24,2 1,8 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг), тис.грн. 

9375145,5 14,2 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, 

послуг) у розрахунку на одну особу наявного 

населення, грн. 

387482,8 * 

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел 

фінансування, тис.грн. 

10232 0,2 

Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну 

особу наявного населення, грн. 

422,9 * 

Обсяг виробленої будівельної продукції, тис.грн. 25339 0,9 

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в 

експлуатацію, м2 

2728 0,8 

У тому числі: 

будинки одноквартирні 

 

2728 

 

0,8 

будинки з двома та більше квартирами - - 

Обсяг прийнятих в експлуатацію житлових будівель, 

м2 загальної площі у розрахунку на 10 тис. наявного 

населення 

1127,5  

Обсяг реалізованих послуг, тис.грн.   

I кв. 12923,6 0,6 

II кв. 16403,6 0,5 

III кв. 15644,2 0,4 

У тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню, 

тис. грн. 

  

I кв. 5071,4 0,5 

II кв. 5742,3 1,3 

III кв. 5733,8 0,8 

Обсяг експорту товарів, тис.дол. США 

(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

15,8 0,0 

Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

наявного населення, дол. США 

(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

0,6 * 

Обсяг імпорту товарів, тис. дол. США 

(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

1151,4 0,2 

Сальдо, тис. дол. США 

(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

-1135,6 * 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 1,4 * 
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(без врахування обсягів фізичних осіб-підприємців) 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення, т  

110011,1 78,3 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення у розрахунку 

на одну особу наявного населення, кг 

4495,8 * 

Утворення відходів, т 

(за місцем реєстрації суб'єктів господарської 

діяльності-юридичних осіб) 

6613,5 0,4 

 
Обсяг основних виконаних робіт та послуг за територіями громади. 

№ 

п/п 

Назва заходу          Сума, грн. Примітка, грн. 

1. Підготовка територій до 

святкових заходів в частині 

підрядних робіт по 

благоустрою 

492224  

2. Очищення від снігу та 

посипання доріг  та 

пішохідних доріжок у зимовий 

період 

198408  

3. Експертна оцінка 

комунального  майна, в т.ч. 

послуги технічної 

інвентаризації 

21803  

4. Обслуговування вуличного 

освітлення (м.Бурштин) 

85465,4  

5. Матеріали вуличного 

освітлення 

 

49156  

6. Повірка приладів обліку, 

заміна 

  

15542,50  

7. Поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення 

134783  

8. Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення  

96830,89  

9. Послуги з технічного 

обслуговування системи 

газопостачання та газового 

обладнання об'єктів 

адмінбудинків 

18160,67  

10. Експертна оцінка і технічний 

огляд ліфтів  

 

31680  

11. Поточний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках 

79500,83 вул.Стефаника,17 (ІІ п.) - 

37546,99  

вул.Стефаника,15 (І п.)  - 

30158,27   

вул. В.Стуса,10, 3 п. - 

11795,57  
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12. Капітальний ремонт ліфтів у 

багатоповерхових житлових 

будинках  

 

105238,51 по вул.О.Басараб,3 (2п.) - 

48 998  

по вул.О.Басараб,2 (1п.) - 

24800  

по вул.О.Басараб,2 (2п.) - 

31441  

13. Заміна аварійної ділянки 

водопровідної мережі по 

об’єктах 

 

 

105924 

 

14. Виправлення профілю доріг 

автогрейдером  

101482,0  

15. Поточний ремонт доріг  

 

    2394051,60  

16. Розробка робочих проектів по 

капітальному ремонту доріг, їх 

експертиза 

370041,20  

17. Капітальний ремонт доріг  

 

   6943918,80  

 

* 
 

РАЗОМ: 

 

11244210,40 

 

 

№ Назва робіт Сума, грн. 

 

1. Поточний ремонт доріг м.Бурштин  

 

31204 

2. Поточний ремонт доріг в с.Коростовичі, с.Озеряни  

 

18301 

3. Поточний ремонт доріг в с.Насташине, с.Куничі, 

с.Юнашків  

22500 

4. Поточний ремонт дорожнього покриття по вулиці 

Шевченка с.Бовшів 

49532 

5. Підсипка дороги на новому кладовищі м.Бурштин 

  

115885 

6. Підсипка доріг по вул.Волі м.Бурштин 

 

48340 

7. Підсипка доріг по вул. Сонячній, Яремчука м.Бурштин 

 

48336 

8. Матеріали для підсипки доріг (щебінь) 49700 

 

9. Поточний дрібний ремонт вул.Стуса (на ділянці від 

вул.Коновальця до вул.Данила Галицького в м.Бурштин 

1005100 

10. 

 

Поточний дрібний ремонт вул.Данила Галицького (на 

ділянці від вул.Проектна до повороту вул.Стуса) в 

м.Бурштин 

1005153,60 

 

11. Капітальний ремонт дорожнього покриття від вулиці 

Шухевича,6 до вул. С.Стрільців, 27 в м.Бурштин  

1346385 

 

12. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Стуса, 

вул.Коновальця в м.Бурштин  

4599999 грн. 

(обласний бюджет) 
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13. Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Проектна 

(від І.Франка до Д.Галицького) в м.Бурштин 

5 584 404  

14. Проведення заходів із захисту від підтоплення та затопле- 

ння, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усунення або зниження до допус- 

тимого рівня їх негативного впливу по вул. Будівельників 

в м. Бурштин   

  

2809747,74 

Комплексна оцінка показників за напрямом СП2. Комфортні умови проживання 

територій Бурштинської ТГ за 2021 рік. 

 

№ 

п/п 

Назва 

старостинського 

округу 

 

Проведені 

заходи, грн. 

Заг. к-сть 

населення,  

чол.  

Обсяг наданих 

послуг на 1 жителя, 

грн. 

1. Дем′янівський 

 

 

1294367 1366 

347 

1713 

755,61 

2. Бовшівський 

 

 

322209 1189 270,99 

3. Задністрянський 

 

 

1157407 1068 1083,71 

4. Старомартинівський 

 

 

599418 (377+172) 

549 

1091,84 

5. Тенетниківський 

 

 

1920136,79  (407+335) 

742 

2587,79 

6. Коростовичівський 

 

 

405477,17  (404+329) 

733 

553,17 

7. Озерянський 

 

 

528407,40 (359+385) 

744 

710,23 

8. Сарниківський 

 

 

391573,09  (631+309+28) 

968 

404,52 

9. Юнашківський 

 

 

1246157,56 706 1765,10 

10. Насташинський 

 

 

463851,17  (735+182) 

917 

505,84 

11. Бурштин 

(адміністративний 

центр) 

 

27 925 743,65 14866 1878,50 

 


