
Проект рішення виконкому 

від 16.09.2022                                                                                                № 213 

 

Про виконання заходів  

Програми соціально-економічного та  

культурного розвитку Бурштинської  

територіальної громади  

за I півріччя 2022 року 

 

        Заслухавши і обговоривши звіт 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 за І півріччя 2022 року, 

керуючись ст.27, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 №252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» з метою координації спільних дій 

головних розпорядників бюджетних коштів під час виконання заходів даної програми, 

виконавчий комітет міської ради  

вирішив: 

1. Взяти до відома звіт 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 за І півріччя 2022 року (додається). 

2. Координацію роботи з виконання даного рішення покласти на заступника начальника 

управління економіки, праці та інвестиційної діяльності Марію Назар. 

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

голови Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова                                                                                           Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту: 

Заст. нач. управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності                                                  М.Назар     16.09.22 

 

Погоджено: 

Перший заст. міського голови                                                      Р.Стасько       16.09.22 

 

Нач. фінансового відділу                                                               О.Петровська 16.09.22 

 

Нач. загального відділу                                                                   М.Яцик         16.09.22 

 

Юридичний відділ                                                                          _________      16.09.22 

  

 

Керуюча справами виконкому                                                         Н.Кицела      16.09.22 

 

 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до  проєкту рішення виконкому  

Про виконання заходів Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку Бурштинської територіальної громади 

за I півріччя 2022 року 

  

1.Обгрунтування необхідності прийняття рішення: відповідно до ст.27 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Прийняття даного рішення сприятиме  зміцненню 

позитивних тенденцій економічного, соціального та культурного розвитку Бурштинської ТГ, 

вирішення нагальних проблем в економічній та соціальній сферах.  

 

2.Мета прийняття рішення: координація спільних дій головних розпорядників 

бюджетних коштів під час виконання заходів даної програми 

 

3.Загальна характеристика та основні положення проекту рішення: звіт про виконання 

заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023 роки станом на 01.07.2022 року. 

 

4. Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання: відповідно до повноважень у 

галузі економічного, соціального та культурного розвитку, визначених статтями 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Основними нормативно-правовими актами, що регулюють 

відносини у сфері бюджетного фінансування є Конституція України, Бюджетний кодекс України, 

Закони України про державний бюджет на відповідний рік.  

   

5.Фінансово-економічне обгрунтування: не потребує додаткового фінансування. 

 

6. Доповідач на пленарному засіданні: заступник начальника управління економіки, 

праці та інвестиційної діяльності Марія Назар. 

 

 

 

 

  

 Заст. нач.управління економіки, праці 

 та інвестиційної діяльності                                                                              Марія НАЗАР 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до проекту рішення виконкому 

№ ________  від  ____________ 

 

Звіт 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 за І півріччя 2022 року. 

 

 Програма соціально-економічного та культурного розвитку Бурштинської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки затверджена рішенням міської ради від 

11.12.2020 №06/2-20 «Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» (надалі-Програма). У 

Програмі визначено пріоритети, оперативні цілі, завдання та заходи економічної та 

соціальної політики на 2021-2023 роки, які спрямовані на забезпечення якісного та 

безпечного середовища життєдіяльності населення, а також критерії ефективності їх 

реалізації. 

 За І півріччя 2022 року діяльність Бурштинської міської ради та її виконавчим 

комітетом проводились системні заходи, спільно з обговоренням депутатського корпусу 

міської ради, керівниками структурних підрозділів міської ради на забезпечення умов для 

сталого економічного та соціального розвитку громади. Враховуючи цілі та пріоритети 

розвитку громади забезпечено виконання заходів за основними напрямами 

життєзабезпечення населених пунктів на території ОТГ.  

    Незважаючи на непросту фінансово-економічну ситуацію, Бурштинська  міська рада 

намагалася  забезпечити соціальну стабільність, спрямовуючи кошти міського бюджету на 

захищені статті видатків, активізувала інвестиційну діяльність, вдосконалювала механізм 

надання адміністративних послуг та соціально важливих послуг для громади. 

          На жаль, військова агресія росії з 24 лютого 2022 року внесла значні корективи до 

програм соціального та економічного розвитку як всієї України, так і окремих областей  і 

громад. Фактично зупинені всі капітальні видатки, які мали фінансуватися з державного та 

обласного бюджетів. 

            Провівши детальний аналіз Програми за перше півріччя 2022 року необхідно 

відзначити, що фінансування заходів здійснювалося з урахуванням можливостей місцевого 

бюджету, оскільки капітальні видатки з державного та обласного бюджету з 24 лютого 2022 

року не здійснюються.  

     Враховуючи, що обмеженість бюджетних коштів не дозволяє в повній мірі вирішити 

ключові проблеми громади, Програма передбачає концентрацію ресурсів на реалізацію 

низки інфраструктурних проектів та вкрай необхідних для територіальної громади, а також 

виконання заходів, спрямованих на підвищення якості освіти і медичного обслуговування, 

рівня соціального захисту громадян, розвитку житлово-комунального господарства, 

подальше поліпшення інвестиційного клімату.  

      На виконання основних заходів Програми у пріоритетних напрямках за І півріччя 

2022 року використано 462883,34 грн., що складає 14% річного обсягу виділених асигнувань. 

    У всіх населених пунктах територіальної громади в зимовий період забезпечувалося 

очищення доріг від снігу, здійснювалися заходи по благоустрою населених пунктів, 

впорядкування кладовищ, обслуговування вуличного освітлення, розпочаті роботи по 

запровадженню роздільного збирання відходів, встановлені контейнери для сортування 

сміття. У селах громади проведення різних заходів проводилося за рахунок підтримки 

місцевих товаровиробників та підприємців.  

   Завдяки  виваженій та принциповій  позиції виконкому міської ради,   депутатського 

корпусу забезпечено  стабільність по основним напрямкам забезпечення життєдіяльності на 

території Бурштинської територіальної громади. 

 

          Бюджетна політика і фінанси 



   За І півріччя 2022 року надходження загального та спеціального фондів бюджету 

Бурштинської територіальної громади склали 138598240 грн., з них міжбюджетні трансферти 

– 31935995,0 грн. (субвенція з державного бюджету – 30990600 грн., субвенція з місцевих 

бюджетів іншим бюджетам – 784080,0 грн., інші субвенція з місцевого бюджету – 161315,0 

грн. 

Надходження доходів загального фонду (без врахування трансфертів) склали 63432485 

грн. або 103,3% планових показників І півріччя 2022 року  61417270 грн. Значну питому вагу 

в складі доходів займає податок на доходи фізичних осіб – 73,9%, якого надійшло 46850643 

грн. або 110,5% до планових показників І півріччя 2022 року (42381000,0 грн.). 

До спеціального фонду бюджету міської територіальної громади (без врахування 

трансфертів) надійшло 43229940 грн., що складає 106,3% планових показників звітного 

періоду без урахування змін до кошторисних призначень по власних надходженнях 

бюджетних установ 40672510,0 грн. 

Видаткова частина бюджету Бурштинської територіальної громади з врахуванням 

субвенцій за І півріччя 2022 року  склала 101061802,0 грн. або 35,3% до затвердженого плану 

на рік, в тому числі по загальному фонду – 93854092,0 грн. (48,6%), спеціальному – 

7207710,0 грн. (7,8%). 

На захищенні статті видатки з загального фонду бюджету спрямовано 80049980,0 грн., 

що становить 85,3% загального обсягу видатків. 

Станом на 01.07.2022 зареєстровано кредиторську заборгованість по оплаті праці 

працівників бюджетних установ 385413,0 грн., розрахунки за продукти харчування 18367,0 

грн., по оплаті за енергоносії на суму 10693,0 грн. 

 

Рівень середньої зарплати в розрізі галузей по Бурштинській ТГ. 

KVED_A KVED_N Розмір середньої 

зарплати по ТГ 

Обласний показник 

розміру середньої 

громади 

D Постачання електроенергiї, газу, 

пари та кондицiйованого повiтря 

15 611,32 8 434,48 

O Державне управлiння й оборона,  

обов'язкове соцiальне страхування  

13138,90 15048,49 

E Водопостачання; каналiзацiя, 

поводження з вiдходами 

10 014,63 8073,66 

P Освiта 9 498,51 10259,12 

L Операцiї з нерухомим майном 8 922,91 5961,72 

R Мистецтво, спорт, розваги та 

вiдпочинок  

7904,73 7912,65 

J Iнформацiя та телекомунiкацiї 7 269,24 7 188,77 

F Будiвництво 7 256,16 6204,51 

Q  Охорона здоров'я та надання 

соцiальної допомоги  

7 207, 98 6 519, 01 

 Усього: 6 665,54 6 619,43 

 

 

Рівень середньої зарплати Бурштинської територіальної громади в обласному 

показнику складає 100,7%. 

Відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та 
інших документів у період воєнного стану або стану війни» органами статистики 

призупинено оприлюднення статистичної інформації щодо поточної ситуації в громаді 

(районі та області загалом). Відсутність статистичних даних унеможливлює формування 
звітних даних за І півріччя поточного року.  



Перелік проектів, які реалізовані Бурштинською ТГ по заходах соціально-економічного 

та культурного розвитку Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки станом на 01.07.2022 р. 

 

Назва заходу Сума, грн. Виконання, грн. 

Розділ «Організація благоустрою населених пунктів» Стратегічний пріоритет 2 

«Комфортні умови проживання. Житлово-комунальна інфраструктура»  

Підготовка територій до святкових 

заходів в частині підрядних робіт 

по благоустрою  

35093 ФОП Хацевич В.І. дог.10 від 

09.02.22 

 

Обслуговування вуличного 

освітлення в с.Тенетники»  

18195 ПП Електро дог.85 вiд 23.03.22  

Поточний ремонт мереж 

вуличного освітлення в с.Новий 

Мартинів 

49697 ПП Електро дог.86/23.03.22  

Капітальний ремонт вуличного 

освітлення по вул. Квітковій в 

с.Дем’янів 

24937  ПП Електро дог.88/25.03.22 

Придбання матеріалів для 

вуличного освітлення 

3611,52 ТОВ «Епіцентр К» 21/15.02.22 

світильник парковий, лампи 

світлодіодні 

  

Повірка приладів обліку, заміна 8554,82 3760,01 АТ Прикарпаттяобленерго 

Пiвнiчна дог. 55903вiд14.02.22 

785,0 АТ Прикарпаттяобленерго 

Пiвнiчна дог 53985 вiд 03.02.22 

2034,98 АТ Прикарпаттяобленерго 

Пiвнiчна дог 58784 вiд04.05.22 

1974,83 АТ Прикарпаттяобленерго 

Пiвнiчна дог 58784 вiд04.05.22 

Косіння трави за територіями 118589,0 ФОП Семеген М.М. 

дог.198/08.06.22 

Виготовлення та поклейка банерів 19572,0 5172,0 КП «ЖЕГ Бурштинської 

м/ради» 33/21.02.22 

14400 КП «ЖЕГ Бурштинської 

м/ради» 102/04.04.22 

Заходи з усунення аварiй в 

житловому фондi (аварiйна замiна 

зношеного канату) за адресою м. 

Бурштин, вул. В.Стуса, 10 (І 

під’їзд)  

 

32800 ТОВ Фаза Плюс дог.89 від 25.03.22 

Заходи з усунення аварiй в 

житловому фондi 

(аварiйн.рем.двиг.лiфт.в.Стуса,10(3 

пiд`їзд) 

28843 ТОВ Фаза Плюс дог.164 від 17.05.22 

Всього: 339892,34 339892,34 

Розділ «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету» Стратегічний пріоритет 2 «Комфортні умови 

проживання. Дорожньо-транспортна інфраструктура» 

«Виправлення профілю доріг 

автогрейдером по м.Бурштин, 

с.Коростовичі, с.Куропатники»  

 21522,0   КП Еко Сервіс Бурштинської 

міської ради дог. 109 вiд 13.04.22 



«Виправлення профілю доріг 

автогрейдером с.Слобода, 

с.Озеряни»  

 15066  КП Еко Сервіс Бурштинської 

міської ради дог110вiд13.04.22  

«Виправлення профілю доріг 

автогрейдером м.Бурштин, 

с.Демянів, с.Вигівка, с.Насташине, 

с.Куничі, с.Юнашків»  

 36588 КП Еко Сервіс Бурштинської 

міської ради дог.108 вiд13.04.22 

Проведення комплексної 

експертизи проекту: 

"Капітальниий ремонт 

автомобільної дороги Світанок-

Бурштин О091002 на ділянці км. 

8+830 - км. 14+310 Бурштинської 

територіальної громади Івано-

Франківської області"  

49815,0  ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА ГРУП" 

дог. 01-04-22-ЛВ від 21.04.22 

Всього:  122991 122991 

РАЗОМ: 462883,34 462883,34 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                         Надія КИЦЕЛА 

 

  


