
 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                                                    

 

Від  30.08.2022                                         м.Бурштин                                                № 157 

 

 

Про соціально-економічний 

та культурний розвиток  

Старомартинівського 

старостинського округу 

 

        Розглянувши інформацію старости Старомартинівського округу Ольги Харів, 

керуючись ст.54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

координації спільних дій головних розпорядників бюджетних коштів під час виконання 

заходів Програми економічного і соціального розвитку, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

 

1.Інформацію старости Старомартинівського округу Ольги Харів про соціально-

економічний та культурний розвиток населених пунктів взяти до відома (додається). 

2.Старості О.Харів вжити заходів щодо належного утримання території населених 

пунктів, місцевої інфраструктури. 

3. Директору КНП «БМЦПМСД» О.Савчин спільно зі старостою О.Харів провести 

роботу щодо покращення матеріально-технічної бази амбулаторії монопрактики сімейної 

медицини, проведення заходів з озеленення території. 

4. Старості О.Харів спільно з структурними підрозділами виконавчого органу міської 

ради підготовити заходи щодо перспективного розвитку старостинського округу. 

5.Підтримати пропозицію про створення швейного підприємства та передачі в оренду 

нежитлового приміщення по вулиці Шевченка, 58А в с.Старий Мартинів на території 

Старомартинівського старостинського округу.  

6. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на начальника управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності Олега Скриника. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Івана Драгуна. 

 

 

 Міський голова                                                                                         Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

  

 
 



 

                                                                                                                       Додаток 

до рішення виконкому  

                                                                                                                  від 30.08.2022 № 157 

 

Інформація  

про соціально-економічний та культурний розвиток Старомартинівського 

старостинського округу. 

 

Старостинський округ складається з 2 населених пунктів, а саме: село Старий Мартинів та 

село Різдвяни. Станом на 01.01.2022 року на території громади  проживає  549 чоловік,  з 

них: дітей: до 6 років - 20, до 18 років - 80, до 60 років - 364 , від 60 років - 85. 

Пільгова категорія населення:                                                                                                                      

чорнобильців - 1,                                                                                                                                                            

учасників АТО -   12                                                                                                                                                                                      

особи з  інвалідністю - 4                                                                                                                                                                            

дітей з вадами здоров`я - 2,                                                                                                                                                                   

дітей – напівсиріт - 3,                                                                                                                                                    

багатодітних родин – 5 ( в них 15 дітей),                                                                                                                                  

одинокі  особи похилого віку , які потребують стороннього догляду 

(обслуговуються  соціальним працівником)  - 4 . 

                  На території старостинського округу функціонують 2 клубні заклади: сільська 

бібліотека  в с.Старий Мартинів – 1 один.,   поштове відділення зв’язку – 1один.  15 грудня 

2021 року  відкрито амбулаторію монопрактики сімейної медицини, яка буде обслуговувати 

населення двох старостинських округів - Старомартинівського та Тенетниківського. 

На  території  округу   є 2 (дві) грекокатолицькі церкви Архистратига Михаїла в с.Старий 

Мартинів та Вознесіння Христового в с.Різдвяни.   

1. Основні підсумки проведеної роботи. 

                  На протязі 2021 року на території  округу проведено наступні  роботи: 

- косметичні роботи біля  пам`ятників; 

- поточні  ремонти системи вуличного освітлення  сіл Старий Мартинів та Різдвяни                       

( заміна  ламп, ліквідація обриву); 

-  скошування бур`янів, розчищення від кущів та чагарників території  кладовищ та 

узбіччя доріг;                                                                                                                                       -      

-  ліквідовано стихійні сміттєзвалища – 2                                                                                                       

-  вивіз сміття з кладовищ та бетонування доріжки до місійного  хреста;     

-  придбання та встановлення за благодійні кошти ТзОВ «Контінентал Фармерз 

Груп» звукової апаратури для озвучки церкви Архистратига Михаїла в с.Старий Мартинів на 

суму 42000,00грн.                                                                                                                                                     

- укладання угод з жителями сіл та компанією  «ЕКО-Сервіс Бурштинської міської ради» на 

вивіз ТПВ;                                                                                                                                                                   

- в соціальних мережах викладено графік обкошування дитячого та спортивних майданчиків. 

Жителі організувались і дотримуються графіка, слідкуючи за порядком.                            - в 

серпні місяці силами громади пофарбовано елементи дитячого майданчика;                                        

- в клубному  закладі с.Різдвяни за спонсорські кошти придбано роутер, проведено Інтернет, 

оплачено Інтернет на цілий рік.                                                                                                    -        

Завдяки коштам отриманим від  Конкурсу «Село моєї мрії» від компанії «Гудвеллі Україна» 

проведено ремонт глядацької зали в с.Різдвяни» на суму 33000,00 грн.  В залі проведено 

заміну проводки, облаштовано стелю типу «Армстронг», встановлено нові світильники, 

пофарбовано стіни в залі та коридорі. 



- в клубному закладі с.Старий Мартинів встановлено водостічну систему (чим  ліквідовано 

негативний вплив дощових вод на стіну), посаджено туї,  проведено озеленення території, 

почищено водовідведення (екологічні кошти ФОП Тимошик М.Г. на суму 99546,00 грн;       

- в 2021 році подано звіт про завершення робіт проекту 11-го Обласного Конкурсу 

«Облаштування Садиби Гаймана». Роботи по облаштуванню завершенні. До співфінасування 

проекту залучено спонсорів – місцеві підприємці Стефанюк Ірина Теодорівна, Серновський 

Олег Омелянович, а також депутата Бурштинської міської ради Харів Ігор; 

- в Старому Мартинові за спонсорські кошти активістів, підприємців та відомих людей села 

(10000,00 грн,100 екземплярів) видано книгу «Історія села Старий Мартинів до 1939 року», 

автором якої є професор Василь Лаба. Він же веде збір матеріалів для написання історії села 

Різдвяни;                                                                                                                                                                               

- в Старому Мартинові 15 грудня 2021 р.відкрито амбулаторію монопрактики сімейної 

медицини, будівництво якої розпочато в 2019 році. За спонсорські кошти підприємців села 

обладнано дитячий куточок; 

-  на кладовищі в Старому Мартинові продовжувались роботи по встановленню 

памятника чеським воїнам. Станом на сьогодні споруджено першу частину монументу.  

Через  воєнний стан перенесено відкриття памятника на 2023 рік.  

 

Основні напрямки соціально-економічного розвитку старостинського 

округу на 2022-2023 рр. 

-  покращення матеріально-технічної бази амбулаторії монопрактики сімейної медицини, 

придбання  захисних жалюзів, крісел для пацієнтів;  проведення заходів  з  озеленення 

території амбулаторії.  Складено кошторис на суму 49560,00 грн.;    

- виготовити технічний паспорт, провести інвентаризацію земельної ділянки колишнього 

ФАПу в с.Різдвяни з метою зміни призначення даної споруди і переведення в житловий фонд 

міської ради;     

- виготовити технічний паспорт з подальшою реєстрацією права власності на клубний заклад 

в с.Різдвяни,   виготовлення проектів землеустрою  з подальшою реєстрацією права власності 

на земельні ділянки під клубним закладом в с.Різдвяни, адмінбудинком в с.Старий Мартинів, 

відпочинковим комплексом «Садиба Гаймана»;     

- придбання проектора Tecro PJ-4080, штативу для потреб клубу в с.Старий Мартинів , 

придбання колонки для потреб клубу с.Різдвяни (20400,00 грн); 

- придбання сценічних костюмів для колективу «Барви» (40000,00 грн);                                                                                                                               

- для повноцінного функціонування відпочинкового комплексу «Садиба Гаймана», необхідно  

провести  встановлення внутрішних дверей, потреба 48631,31 грн. Облаштувати стоянку для 

транспорту, залучивши  екологічні кошти, розроблено кошторис на суму 77030,00 грн.  

Облаштувати  мангал силами спонсорів та підприємців села. 

- для участь в зеленому маршруті «Легенди Опілля», наповнити кімнату-музей додатковими 

експонатами (спонсорські кошти, в т.ч. чеських друзів), ремонт існуючих стендів (4000,00 

грн); 

- при можливості видання книги «Історія села Різдвяни до 1939 року».сума 10000,00 грн. 

- встановлення огорожі навколо цвинтаря в с.Різдвяни за спонсорські кошти, кошти 

«Конкурсу Грантів» компанії «Гудвеллі Україна»  (50000,00 грн),кошти церковної громади; 

- встановлення огорожі навколо цвинтаря в с.Старий Мартинів, кошти церковної громади, 

спонсорські кошти (45000,00); 

- облаштування автобусної зупинки зі скла в напрямку до Нового Мартинова,(16979,00 

гривень); 



- встановлення знаків «Старий Мартинів» та «Різдвяни»,  вказівного знака-стрілки  «Новий 

Мартинів» на перехресті в Старому Мартинові. Також  при можливості і стандартні 

вказівники назв вулиць  - у двох селах  10 назв вулиць; 

- за сприяння спонсорів встановлення банеру , з вказанням на меморіал чеським воякам та 

історією битви в 1915 році, (3500,00 гривень); 

- поточний ремонт  дорожнього покриття «Старий-Мартинів-Різдвяни», сільських вулиць; 

- ремонт системи вуличного освітлення ( заміна ліхтарів), (10000,00 грн на рік); 

- проведення заходів з озеленення території колишньої школи для забезпечення комфортних 

умов перебування релокованого бізнесу; (109000,00 грн) 

- створення умов для розвитку нових робочих місць, розширення можливостей для 

підприємницького потенціалу. 

 

 

Староста Старомартинівського  

старостинського округу                                                                                         Ольга Харів 

 


