
                                                                                                                                Проєкт  

 

 

Від    12.08.2022                                                                                                                №   4618              

м. Бурштин 

 

 

 

 
Про затвердження Концепції  

індустріального парку «Бурштин» 

в новій редакції 

 

           З метою забезпечення сталого економічного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади, диверсифікації економіки, активізації інвестиційної діяльності, 

створення нових робочих місць, розвитку сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, 

керуючись Законами України «Про індустріальні парки», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  

вирішила: 

          1. Затвердити в новій редакції Концепцію індустріального парку «Бурштин» 

(додається). 

          2. Управлінню економіки, праці та інвестиційної діяльності Бурштинською міської 

ради після прийняття рішення сесії міської ради відповідно до вимог Закону України «Про 

індустріальні парки» подати до уповноваженого державного органу копію рішення про 

створення індустріального парку та концепцію індустріального парку. 

         3. Рішення Бурштинської міської ради від 23 квітня 2016 року № 22/10-16 «Про 

затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин»» вважати таким, що втратило 

чинність. 

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

голови Ростислава Стаська та голову  постійної депутатської  комісії з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва Тетяну Сенчину. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                         Василь АНДРІЄШИН 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проєкту:  

Завідувач сектору 

інвестиційної діяльності та  

стратегічного розвитку                                                ____________                    Яна Штогрин 

 

 

 Погоджено:  

Перший заступник міського голови                              ___________           Ростислав Стасько 

Юридичний відділ                                                           ___________         

Секретар ради                                                                  ___________                   Роман Іванюк 

Начальник загального відділу                                       ____________                     Марія Яцик 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

Про затвердження Концепції індустріального парку «Бурштин» в новій редакції 

 

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

Концепції  індустріального парку «Бурштин» в новій редакції» є управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності Бурштинської міської ради. 

 

      2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

      Підготовка даного проєкту зумовлена потребою забезпечення сталого економічного 

розвитку Бурштинської міської територіальної громади, диверсифікації економіки, 

активізації інвестиційної діяльності, створення нових робочих місць, розвитку сучасної 

виробничої та ринкової інфраструктури, а також змінами внесеними до Закону України 

«Про індустріальні парки» від 21.06.2022р.. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 19.01.2022 № 25 «Про затвердження Порядку розгляду документів про 

включення індустріального (промислового парку) до Реєстру індустріальних (промислових) 

парків», концепція індустріального парку є одним з основних документів, що подає 

ініціатор створення до уповноваженого органу, для включення індустріального парку в 

Реєстр індустріальних парків.  

 

       

      3. Мета прийняття проєкту рішення. 

     Метою даного проєкту рішення є підготовка пакету необхідних документів для подання 

до уповноваженого державного органу для внесення індустріального парку до Реєстру 

індустріальних парків. 

 

 

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

     Закон України «Про індустріальні парки», постанова Кабінету Міністрів України від 

19.01.2022 № 25 «Про затвердження Порядку розгляду документів про включення 

індустріального (промислового парку) до Реєстру індустріальних (промислових) парків». 

 

 

      5. Фінансово-економічне обґрунтування.  

      Реалізація рішення на даному етапі не потребує додаткових витрат міського бюджету. 

 

 

Підготувала: 

завідувач сектору 

інвестиційної діяльності та стратегічного розвитку                                             Яна Штогрин 

                                                                                             


