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1. МІСІЯ ТА ПРІОРИТЕТИ
АГЕНЦІЇМІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
НА 2016‐2018 РОКИ
Місія Агенції Місцевого Економічного Розвитку м. Бурштина –
впровадження найкращих інструментів сталого розвитку територіальних громад
Івано‐Франківської області.
Стратегічні цілі:
1.
Реалізація проектів Стратегії розвитку міста Бурштина до 2020 року
2.
Реалізація інфраструктурних проектів громад Галицького району
3.
Формування партнерських зв’язків з громадами Івано‐Франківської
області
4.
Розвиток внутрішньої спроможності та фінансової стійкості
Адміністративно‐територіальна реформа, що розпочалась в Україні у 2014
році, ставить нові виклики перед місцевими самоврядуваннями. Головна задача
реформи – створення та розвиток спроможних громад, вимагає скоординованих
зусиль від центральної влади, органів місцевого самоврядування, жителів та
бізнесу.
Як агенція місцевого економічного розвитку, АМЕР здійснює свою діяльність
у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування та влади. Керуючись
відповідними стратегіями, Агенція також робить суттєвий внесок в оновлення
довгострокових планів, та формування стратегій об’єднаних громад на принципах
субсидіарності та самодостатності.
Для реалізації поставлених задач у 2016‐2018 роках АМЕР визначає наступні
пріоритети:
1.
Розвиток логістичної та бізнес‐інфраструктури (індустріальний парк,
дорожна доступність, переробні потужності, послуги для МСП та інвесторів)
2.
Сталі соціальні послуги для об’єднаних громад (центри надання
адміністративних послуг, якісна освіта та дозвілля, охорона здоров’я).
3.
Диверсифікація джерел фінансування проектів ОТГ (створення нових
робочих місць, розвиток локальних фондів, залучення довготривалих коштів
міжнародної технічної допомоги).
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2. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ
МІСТА БУРШТИНА ДО 2020 РОКУ
2015 році за участі представників Бурштинської міської ради, компанії ДТЕК,
Агенції місцевого економічного розвитку міста Бурштина та залучених експертів.
На виконання Стратегії міста в рамках Програми
соціального партнерства компанії ДТЕК з м. Бурштин
у 2016 році було виділено
2 мільйони 999 тисяч 800 грн
для реалізації таких проектів:
«Місто своїми руками»
«Підвищення активності громади шляхом залучення
до спортивного способу життя»
«Реформування системи теплозабезпечення міста»
«Утеплення
фасаду
та
заміна
вікон
на
енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської
міської ради».
«Розробка проектно‐кошторисної документації
комплексної термосанації будівлі Бурштинської
міської лікарні»
«Підготовка документації для Будівництва ділянки
дороги «м. Бурштин – с. Коростовичі – с.
Куропатники».
«Покращення умов для адаптації та інтеграції
товариства молодих інвалідів у суспільство».
«Ремонт приміщення кафе «Кристал» по вул. Січових
Стрільців,20 для організації роботи Центру надання
адміністративних послуг».
Співфінансування грантових заявок:

218 тисяч грн.
400 тисяч грн.
1 мільйон 75 тисяч грн.
300 тисяч грн.

140 тисяч грн.

130 тисяч грн.

200 тисяч грн.
180 тисяч грн.

200 тисяч грн.

«Розробка концепції AgroHUB – центру логістики та переробки харчових
продуктів» «
Підготовка ПКД для будівництва ділянки дороги «м. Бурштин – с.
Коростовичі – с. Куропатники» з використанням золошлакових матеріалів.
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«Місто своїми руками»
Місто своїми руками‐ традиційний
конкурс
міні‐грантів
для
Бурштина.
Позитивна статистика, яка прослідковується
з року‐в‐рік, свідчить що зацікавлення
зростає з кожним сезоном.
У 2016 році було підготовлено і подано на конкурсний розгляд 34 проектні
пропозиції, 10 із яких на даний час вже успішно реалізовані. Варто відзначити,
що зростає не лише кількісний показник, але і якісний. Заявки стали креативніші,
а змістовний рівень суттєво зріс.
Бюджет проекту від компанії ДТЕК становив 218 тисяч грн.,
Бурштинська міська рада надала ще 21 тисячу грн.
Співфінансування від жителів міста склало понад 100 тисяч грн.
Найпопулярнішою
тематикою
поданих заявок й надалі
залишаються
дитячі
майданчики. Люди які
роками живуть поряд,
навіть не вітаються при
зустрічі, але конкурс
спонукає
познайомитися
із
сусідами, щоб спільними зусиллями зробити для дітей у дворі маленьке диво.
Цього року нові дитячі майданчики з’явились
по вул. Стуса 16‐18 та вперше у «старій частині»
міста та с. Вигівка. Обладнання для дитячого
майданчика у парковій зоні закуплене та буде
встановлене у квітні 2017 року.
У справі
благоустрою,
головне
розпочати, зараз, поряд нових майданчиків
з'являються лавочки, тротуарчики і клумби.
Все, що необхідно для комфортного
проживання мешканців.
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Проекти для дитячих садочків міста завжди креативні і
яскраві, їх урочисте відкриття супроводжується співами,
танцями і яскравими кульками. І цьогоріч для дошкільнят в
рамках проекту проводився капітальний ремонт групи,
закуповувалися розвиваючі ігри для застосування сучасних
методик розвитку дрібної моторики рук.
Авіамодельний гурток, який успішно
функціонує в місті, отримав кошти для
придбання необхідних деталей та
квадрокоптера. Аерозйомка для міста
тепер не проблема. Відео зняте з висоти
пташиного польоту набирає все більше переглядів на you
tube.
Цього року вперше було
проведено
захід
«Соціальна
відповідальність починається з
мене»,
орієнтований
на
підприємців. Так як реалізація
проектів передбачає замовлення робіт та здійснення
закупівель і в основному договори укладаються із місцевими підприємцями,
доцільно проводити інформування про соціально орієнтовані проекти, це
приносить свої результати. Практично усі підрядники і постачальники надавали
знижки та особливі умови при наданні послуг.
Однією із поданих пропозицій був проект
«Ренесанс», в рамках якого передбачалось
прилбання електронного піаніно для ансамблю
скрипалів, яким керують Віщук А. П. ‐ художній
керівник ПК "Прометей" та Городиська Р.М. ‐ викладач
бурштинської музичної школи.
Одразу після представлення проекту п. Тетяна
Сенчина, член конкурсної комісії, зробила несподівану
заяву і виявила бажання особисто профінансувати
реалізацію цього проекту ‐ придбати електронне
піаніно для колективу, в якому колись грала.

www.amer‐burshtyn.org.ua

0 800 210 610

6

«Підвищення активності громади
шляхом залучення до спортивного способу
життя»
Футбол для жителів міста – найулюбленіша спортивна гра. Кожну неділю
родини разом з дітьми збирались, щоб підтримати місцеву команду,
перейнятись спортивним духом. Тому
чудовою подією для жителів Бурштина
стало відновлення роботи Федерації
футболу та створення нової футбольної
команди «Народний футбольний клуб
«Бурштин»».
Інвестування з боку компанії ДТЕК
становило 400 тисяч грн. Спонсорську
допомогу у розмірі 20 тисяч грн. надали
місцеві підприємці. За ці кошти придбана
спортивна форма та спортивний інвентар,
профінансовані
навчально‐тренувальні
заняття команди та участь у турнірних
змаганнях. Після першого кола змагань у
першості області НФК «Бурштин» посідає 2
місце.

«Реформування системи теплозабезпечення
міста»
Один з найважливіших проектів 2016 р. метою якого є приведення технічної
документації по експлуатації теплових мереж
та покращення технічного стану тепломережі,
квартальних трубопроводів та внутрішніх
комунікацій.
Загальна вартість
1 мільйон 75 тисяч грн.

проекту
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В 2016 році були реалізовані такі заходи:
1. Виготовлена схема системи теплопостачання м. Бурштина для подання
матеріалів в НКРЕКП для отримання ліцензії на транспортування та постачання
теплової енергії. Схема виготовлена у трьох паперових примірниках та
графічному редакторі з можливістю імплементації в генеральний план
м. Бурштин. Вартість виконання робіт 14 тисяч 796 грн.
2. Виготовлена схема трубопроводів на географічній карті місцевості
м. Бурштина. Місто отримало растрове зображення схеми трубопроводів на
географічній місцевості м. Бурштина у 6 паперових примірниках та електронну
схему трубопроводів. Вартість виконання робіт 10 тисяч грн.
3. Проводиться паспортизація теплових мереж. Метою виконання робіт по
паспортизації теплових мереж є забезпечення їх законного та належного
експлуатаційного і санітарно‐технічного стану території, будівель і споруд де
прокладені теплові мережі, покращення якості
обслуговування, а також для визначення стратегічних
напрямків
розвитку
системи
теплопостачання
м. Бурштина.
На
даний
час,
роботи
виконуються компанією «Вікойл»,
яка має величезний досвід у
проведенні
різноманітних
обстежень теплових мереж. За
підсумками роботи компанії м. Бурштин у лютому 2017 р.
отримає паспорти на магістральні та квартальні теплові
мережі, оперативну схему обслуговування теплових мереж в
паперовому та електронному варіантах.
Ватість виконання робіт 276 тисяч грн.
4. Проведена теплоізоляція трубопроводів міських теплових мереж по
вулиці Поповича.
Тепломережа – основна артерія міста, по якій до жителів доходить тепло та
гаряча вода.
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Практично всі будинки у м. Бурштин мають
централізоване опалення. Тому належний стан мережі –
запорука теплих осель і комфортного проживання. Про те,
стан теплових мереж наразі дуже незадовільний і
потребує негайного ремонту. На окремих ділянках
ізоляція практично зносилась і через оголені труби
відбуваються сильні втрати тепла.
У 2016 р. за підтримки
компанії ДТЕК КП «Житловик» виконав роботи по
теплоізоляції тепломережі по вул. Поповича
(найбільш проблемна ділянка). Були заізольовані
пряма і зворотна теплотраси: поверхнева Д‐325мм, L‐
223м.п. при середній температурі теплоносія 850С і
650С втрати складали відповідно 1,088 Гкал/добу і
0,524 Гкал/добу. Сумарно за місяць втрати на ділянці
теплотраси в 223м.п. 1,088+0,524х30=48,36 Гкал в
місяць
При ціні 382грн/Гкал і за 6 місяців опалювального сезону втрати:
48,36х382х6=110841 грн. окупність затрат в 199 тисяч грн. згідно договору.
Відновлення ізоляції відбудеться за два опалювальних
сезони.
Піля ізолювання практично 0‐втрати тепла –
підтвердженням того є фото де на тепломережі
тримається і не топиться сніг.
5. Відбулась
заміна
проблемних
ділянок
тепломережі
по
вул. В. Стуса 6, 14‐16.
З метою уникнення поривів і збереження тепла негайної
заміни потребували трубопроводи по
вул. В. Стуса 6, 14‐16 де буди ділянки
найбільшого зносу. Через інтенсивну
язвенну корозію, порив на цих ділянках
міг виникнути в будь‐який момент.
Роботи виконувались КП «Житловик». В
цілому, відбулась заміна 71 метра трубопроводу, що дало
можливість покращити теплопостачання та вберегти від
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холоду 2826 тисяч мешканців.
Вартість виконаних робіт – 190 тисяч грн. Окупність затрат за два‐три
опалювальних сезони.
6. Проведення ремонту внутрішніх комунікацій (підвальна частина) в
житлових будинках м. Бурштина, зокрема по вулиці С. Бандери, Калуська,
С. Стрільців 1,9 – буде здійснене КП «Житловик» у березні 2017 р.
Вартість виконаних робіт – 275 тисяч грн.

«Утеплення фасаду та заміна вікон на
енергозберігаючі в адмінбудівлі Бурштинської
міської ради»
Будинок в якому працює апарат Бурштинської міської
ради, це переобладнаний типовий жилий будинок вулиці
В. Стуса. Збудований більше 30 років тому. Інфраструктура
та комунікації будинку сильно зносились, що призводить
до великих втрат тепла у зимовий період, яке «втікає»
через старі вікна, балконні блоки, щілини у стінах. Заміна
вікон практично не відбувалась, а ремонт фасаду не
проводився жодного року з моменту будівництва будинку.
Напруги додає той факт, що з‐зовні будинок виглядає
дуже неестетично і викликає насмішки і здивування зі сторони жителів,
приїжджих та гостей міста.
В 2016 році проект виконаний тільки частково,
проведено заміну 42 віконних та 16 балконних блоків на
енергоефективні. Однак, вже це значно покращило
умови перебування працівників та жителів міста у
приміщеннях.
Вартість виконаних робіт – 270 тисяч грн.
Наступні заходи, а саме: утеплення фасаду та заміну
системи опалення планується провести в 2017‐2018
роках.
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«Розробка проектно‐кошторисної документації
комплексної термосанації будівлі Бурштинської
міської лікарні»
В липні 2016 р. був здійснений перший крок до теплової
модернізації «КО Бурштинська міська центральна лікарня» ‐
проведений комплексний енергоаудит усіх будівель.
Проведене дослідження дозволило виявити найбільші
втрати теплової енергії, чому вони з’явилися та які заходи
енергоефективності мають бути реалізовані для конкретних
будівель Бурштинської міської центральної лікарні.
Основний висновок – приміщення «КО
Бурштинська
міська
центральна
лікарня»
потребують проведення комплексної термосанації,
яка включатиме утеплення стін, заміну вікон і
дверей,
заміну
освітлення,
модернізацію
теплопункту,
реконструкцію
системи
вентилювання приміщень. По суті, це буде
фактично нова будівля, яка споживатиме в половину менше енергії.
Наступний крок – виготовлення технічної
документації для здійснення теплової модернізації.
На сьогодні підготоване технічне завдання та
двічі проводився конкурс на пошук виконавця з
розробки технічної документації.
Основна проблема – пропозиції від виконавців
майже вдвічі перевищують бюджет проекту, який
складає 140 тисяч грн.
Дана проблема буде озвучена в лютому 2017 року на Комітеті з
впровадження проектів Програми Стратегії соціального партнерства між
компанією ДТЕК та м. Бурштин з пропозицією виділити додаткові кошти та
реалізувати проект в цілому.
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«Ремонт приміщення кафе «Кристал»
по вул. Січових Стрільців,20 для організації
роботи Центру надання адміністративних послуг»
Метою проекту є створення умов для
функціонування центру надання адміністративних
послуг, шляхом проведення ремонту приміщення
кафе «Кристал».
Для того щоб ЦНАП у Бурштині розпочав свою
роботу приміщення потрібно перепланувати,
здійснити капітальний ремонт та технічно обладнати
кафе «Кристал» загальною площею 400м2. Це
потребує чималих фінансових затрат.
З 15 вересня 2016 р в Україні повинна була розпочати роботу програма
«U‐LEAD
з
Європою»,
яка
спільно
фінансується Європейським Союзом та країнами‐
членами, а саме Данією, Німеччиною, Польщею та
Швецією, з метою підтримки українського уряду у
впровадженні важливої реформи децентралізації
в Україні. За кошти програми можна було
отримати фінансування для реалізації проекту у
місті.
Працівникаи Агенції була підготовлена проектна заявка на участь у
програмі, а компанія ДТЕК виділила кошти для співфінансування заявки у розмірі
180 тисяч грн.
Нажаль, Івано‐Франківська область не ввійшла в число пілотних областей, в
яких стрімко проваджується реформа децентралізації, але подана заявка була
відзначена, як така, яка відповідає умовам відбору та буде розглянута у разі
неможливості реалізації одного з проектів поданих від пілотних областей, або у
другій хвилі розгляду, коли Івано‐Франківська область ввійде в число
пріоритетних.
Кошти, на разі, знаходяться на рахунку АМЕР м. Бурштина.
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«Підготовка ПКД для будівництва ділянки
дороги «м. Бурштин – с. Коростовичі –
с. Куропатники» з використанням золошлакових
матеріалів
Метою проекту є розробка проектно‐
кошторисної документації для капітального
ремонту ділянки дороги м.Бурштин –
с.Коростовичі – с. Куропатники з використанням
золошлаків ДТЕК Бурштинської ТЕС.
Останні опитування, що проводились
незалежно ГО «Ділові ініціативи» та Агенцією місцевого економічного розвитку
м. Бурштина показали, що головною проблемою, на думку жителів міста
Бурштин та Галицького району, є поганий стан автомобільних доріг.
В процесі об’єднання громад, питання дорожньої інфраструктури може
мати ключове значення як для розвитку бізнесу та створення нових робочих
місць, так і для якісних соціальних послуг.
Золошлаки Бурштинської ТЕС є промисловими
відходами. Компанією ДТЕК на сьогодні розроблені
технічні умови та рекомендації щодо використання
відходів у будівництві доріг. Переведення
золошлаків у статус вторинної сировини дозволяє
залучати кошти екологічного спрямування, а
зменшення вартості дорожнього будівництва
сприяє розвитку об’єднаних громад та залученню ресурсів Державного фонду
регіонального розвитку.
В рамках проекту була створена робоча група проекту, розроблене завдання
на проектування, проведені 3 засідання робочої
групи. У процесі засідань були проведені заміри
ділянки дороги «м.Бурштин – с.Коростовичі –
с.Куропатники» для завдання на проектування.
Розроблена схема ділянки дороги «м.Бурштин –
с.Коростовичі – с.Куропатники» з використанням
генпланів міста Бурштин, села Коростовичі та
села Куропатники.
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Після аналізу оферт, поданих підрядниками, було проведено зустрічі з
представниками цих компаній для коригування і уточнення завдання на
проектування, а також внесення змін в бюджетах поданих пропозицій. Бюджетні
пропозиції, подані підрядниками, значно перевищили бюджет проекту, тож в
ході засідання було вирішено підготувати рекомендації для конкурсної комісії
щодо відмови компаніям у зв’язку з перевищенням бюджету конкурсу.
Командою АМЕР міста Бурштин відвідано
програм
тренінг по підготовці заяв для
транскордонного
співробітництва,
для
подальшого використання цих навиків у
формуванні
грантової
заявки.
Залучено
закордонних партнерів для проекту «Підготовка
документації для будівництва ділянки дороги м. Бурштин – с. Коростовичі –
с. Куропатники». Підготована та подана проектна заявка на програму
транскордонного співробітництва Польща‐Білорусь‐Україна.
Надалі команда АМЕР міста Бурштин працює над подачею проекту на ДФРР
для отримання фінансування на реалізацію проекту.

«Покращення умов для адаптації та
інтеграції товариства молодих інвалідів у
суспільство»
Мета проекту ‐ добудова приміщення в якому знаходяться вихованці центру
реабілітації неповносправних дітей «Довір’я».
Можливість займатись саморозвитком для
повної інтеграції і суспільне життя – головна мета
вихованців. Тому облаштоване приміщення для
проведення навчань,
семінарів, ігор – вкрай
важлива та потрібна річ.
Бюджет проекту 200 тисяч грн. Однак, даний
проект реалізовується двома частинами.
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Ще 150 тисяч грн компанія ДТЕК виділила в рамках проектів Меморандуму
у сфері соціально‐економічного розвитку
Галицького району. ДТЕК Бу ТЕС – в якості
подарунка та з метою економії коштів
безкоштовно розробила проект добудови
приміщення. Повна реалізація проекту
відбудеться на початку 2017 року.
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3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТІВ МЕМОРАНДУМУ У
СФЕРІ СОЦІАЛЬНО‐ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ГАЛИЦЬКОГО РАЙОНУ
Компанія ДТЕК, дотримуючись передових практик соціальної
відповідальності, розуміє і поділяє проблеми регіонів та їх жителів і вважає за
необхідне брати участь у вирішенні територіальних проблем.
Для того, щоб територія де працює компанія була комфортною для життя,
ДТЕК реалізовує Програму соціального партнерства.
В 2016 р. в рамках співпраці з ТОВ «ДТЕК ЕНЕРГО»
було виділено 1 мільйон 500 тисяч грн. для соціально‐
економічного розвитку територій району, зокрема на
реалізацію таких проектів:
 «Місто своїми руками»
 «Поточний ремонт та теплоізоляція тепломережі по вул.
Львівська та Перше Травня у с. Дем’янів»
 «Ремонт народного дому в селі Задністрянське»
«Вуличне освітлення в селах Придністров’я, Поплавники,
Німшин, Демешківці»
 «Встановлення вуличного освітлення в селах Коростовичі і
Куропатники»
 «Виготовлення техніко‐економічного обґрунтування та
проектно‐кошторисної документації на реконструкцію
водозабору в місті Галичі та будівництво водопровідних
мереж
з
метою
забезпечення
централізованим
водопостачанням населених пунктів Галицького району,
Івано‐Франківської області, а саме: міста Бурштин та сіл:
Поплавники, Демешківці, Придністров’я, Німшин, Слобідка
Більшівцівська, Бовшів, Задністрянське та смт. Більшівці» (з
врахуванням можливості подальшого підключення гілки
водогону в напрямку населених пунктів Тустань, Дубівці, Лани
Маріямпіль)»
 «Покращення умов для адаптації та інтеграції товариства
молодих інвалідів у суспільство».
 «Облаштування футбольного стадіону в селі Бовшів»
 «Капітальний ремонт вуличного освітлення в с. Старий
Мартинів»
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«Місто своїми руками»
У 2016 році Конкурс «Місто своїми руками»
вперше проходив на території Галицького
району.
Участь в проекті взяли 14 сіл району:
Бовшів, Дем’янів, Задністрянське, Демешківці,
Придністров’я, Поплавники, Німшин, Комарів, Сокіл, Коростовичі, Куропатники,
Старий Мартинів, Різдвяни, Слобідка‐Більшівцівська та м. Галич.
Можливість реалізувати невеликі проекти своїми
руками одразу сприйнялась на ура. Громадські
організації, органи самоорганізації
населення та ініціативні жителі
громади підготували 22 проекти з
яких 10 отримало перемогу та
успішно реалізовані.
Бюджет Конкурсу складав 240 тисяч грн.
Ще понад 50 тисяч грн. надали сільські ради.
Співфінансування від партнерів, спонсорів та небайдужих мешканців склало
більше 100 тисяч грн.
Лідерство серед проектів знову зайняли дитячі
майданчики. Як виявилось, відсутність облаштованих
ігрових та спортивних зон, актуальна проблема
практично для всіх сільських населених пунктів. Тому
не дивно, що ¾ усіх проектних заявок стосувались
облаштування дитячих та спортивних майданчиків. Як
результат – нові красиві та
цікаві дитячі майданчики з’явились у с. Коростовичі,
с. Куропатники, с. Демешківці, с. Старий Мартинів та
в м. Галич.
Відкриття
кожного
майданчика було справжнім
дитячим святом. Малеча з
радістю співала, танцювала, розказувала вірші та обітцяла
берегти такі бажані та довгоочікувані дитячі забавки.
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Чудовий рекреаційний еко‐комплекс «Білі
тополі» з’явився на березі річки Дністер. Вже з весни
жителі м. Галич та гості міста
зможуть усією родиною проводити
час на свіжому повітрі, спостерігати
за сплавами на плотах та байдарках
по річці, грати у волейбол та
приємно відпочивати.
А жителі с. Комарів відпочивати серед вишневого
цвіту на своїй новенькій відпочинковій алеї.
Дбають
про
розвиток
культури села і дозвілля
мешканців і у Задністрянську.
Прекрасно облаштований новий
танцювальний клас вже цієї зими став у нагоді всім
учасникам ансамблю «Дивоцвіт».

«Поточний ремонт та теплоізоляція
тепломережі по вул. Львівська та Перше Травня у
с. Дем’янів»
Другий рік поспіль відбувається реалізація проекту «Поточний ремонт та
теплоізоляція тепломережі по вул. Львівська та Перше Травня у с. Дем’янів».
Для врегулювання питання подачі гарячої
води та централізованого постачання до
споживачів с. Дем’янів, в 2015 р. за кошти компанії
ДТЕК були придбані 2 лічильника теплової енергії
та виготовлена схема теплових мереж.
Враховуючи, не зовсім
задовільний
стан
тепломереж, а відтак і
втрати теплової енергії під
час транспортування до споживача, у 2016 р. за
підтримки компанії ДТЕК провівся поточний ремонт
найбільш проблемних ділянок тепломережі. Хочемо відміти той факт, що за
кошти компанії були придбані усі необхідні матеріали, а всі витрати по
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виконанню робіт з проведенню поточного ремонту тепломережі взяла на себе
Демя’нівська сільська рада. Проект матиме продовження і у 2017 році.
Бюджет проекту – 160 тисяч грн.
Виконання цих заходів допомогло зменшити
теплові втрати під час транспортування тепла до
споживачів, допомогло уникнути поривів та
покращило
загальний
естетичний
вигляд
тепломережі.
Вигоду отримали жителі села по вул. Львівська
та Перше Травня в загальному це близько 500 осіб.

«Ремонт народного дому в селі
Задністрянське»
Мета проекту ‐ збереження будівлі та
забезпечення
функціонування
Будинку
культури, який є єдиним місцем відпочинку та
розвитку для усіх без винятку жителів села.
За кошти надані компанією ДТЕК
відбулась заміна найбільш проблемних
віконних та дверних блоків в приміщеннях
будинку. Придбані світлодіодні світильники та тканинні захисні ролети на вікна
для актового залу. Встановлені парапети з мармурової крихти на сходовій клітці
біля вхідних дверей.
Виконання цих заходів допомогло зменшити витрати на енергоносії, які
застосовувались для обігріву приміщення, покращило загальний естетичний
вигляд Будинку в цілому (з надвору та у середині), а також покращило
проведення святкових та урочистих заходів в приміщенні актового залу будинку.
Бюджет проекту ‐ 160 тисяч грн.
Було встановлено 10 металопластикових вікон та 8
дверей, придбано 4 тканинні захисні ролети та 4 світлодіодні
світильники, 2 парапети з мармурної крихти для сходової
клітки.
Вигоду отримали усі жителі села – 1325 осіб, які можуть
відвідувати святкові та урочисті заходи.
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«Вуличне освітлення в селах Придністров’я,
Поплавники, Німшин, Демешківці, Коростовичі,
Куропатники, Старий Мартинів, Різдвяни»
Актуальною проблемою для багатьох сіл району є відсутність або
незадовільний стан вуличного освітлення, що значно ускладнює економічний
розвиток
територій
в
цілому,
створює
несприятливий клімат в середині громад, породжує
в людей відчуття забутості державою, змушує
залишати село та виїжджати до міста з метою
отримання
кращих,
комфортніших
умов
проживання і це в той час, коли увесь світ та Україна,
використовують
енергозберігаючі
технології,
розробляють програми з енергоефективності.
У зв’язку з цим, назріла нагальна потреба в побудові
або реконструкції мережі вуличного освітлення у селах,
Придністров’я, Поплавники, Німшин, Демешківці,
Коростовичі і Куропатники, Старий Мартинів, Різдв’яни.

Цільовими групами на які направлені результати реалізації проектів:
‐ безпосередні жителі сіл;
‐ приїжджі відпочиваючі та гості сіл у різний період,
‐ підприємці які провадять діяльність на території сіл у
різну пору року.
Відтак, в рамках реалізації
проекту «Вуличне освітлення в
селах Придністров’я, Поплавники,
Німшин, Демешківці» бюджет
якого складав 160 тисяч грн. у с. Німшин було
прокладено майже 3 кілометри електропроводів та
встановлено 36 світильників з люмінісцентними лампами. У с. Демешківці – 560
метрів електропроводів та 11 світильників з люмінісцентними лампами.
(Нагадаємо – будівництво вуличного освітлення у селах Придністров’я і
Поплавники відбулось в рамках Меморандумупро співпрацю у 2015 році). Отже,
за два роки за сприяння компанії ДТЕК в чотирьох селах з’явилось вуличне
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освітлення.
В рамках реалізації проекту «Встановлення вуличного
освітлення в селах Коростовичі і Куропатники» бюджет
якого теж складав 160 тисяч грн.близько 200 м
електропроводів
та
понад
80
світильників
з
люмінісцентними лампами. Для повного освітлення цих сіл
необхідним залишається ще фінансування на суму понад 200
тисяч гривень, тому реалізація даного проекту продовжиться
у 2017 р.
В процесі реалізації проект «Капітальний ремонт вуличного освітлення в
с. Старий Мартинів». Наразі виготовлений робочий проект на встановлення
вуличного освітлення вуличного освітлення, проведення робіт очікується в кінці
2016 р. на початку 2017 р.

«Виготовлення техніко‐економічного
21
обґрунтування та проектно‐кошторисної
документації на реконструкцію водозабору в
місті Галичі та будівництво водопровідних мереж
з метою забезпечення централізованим
водопостачанням населених пунктів Галицького
району та міста Бурштин
Зникнення води – ключова проблема громад Галичини, яка спостерігається
впродовж останніх декількох років. Знижується
рівень води у колодязях, є випадки, що вода
зникає повністю у домогосподарствах. І хоча це
пов’язано з суто з погіршенням природно‐
кліматичних умов, це питання є актуальним на
найближчих кілька років для більшості громад
району.

www.amer‐burshtyn.org.ua

0 800 210 610

Тому в 2016 р. в рамках співпраці з компанією ДТЕК розпочалась реалізація
проекту «Виготовлення техніко‐економічного
обґрунтування
та
проектно‐кошторисної
документації на реконструкцію водозабору в
місті Галичі та будівництво водопровідних
мереж з метою забезпечення централізованим
водопостачанням
населених
пунктів
Галицького району, Івано‐Франківської області,
а саме: міста Бурштин
та сіл: Поплавники, Демешківці, Придністров’я,
Німшин,
Слобідка
Більшівцівська,
Бовшів,
Задністрянське та смт. Більшівці» (з врахуванням
можливості подальшого підключення гілки водогону в
напрямку населених пунктів Тустань, Дубівці, Лани
Маріямпіль)».
24 листопада 2016 року в приміщенні Галицької районної ради відбулося
засідання Конкурсної комісії по оцінювання конкурсних пропозицій та вибір
підрядної організації для виготовлення Техніко‐економічного обґрунтування
водопровідних мереж з метою забезпечення централізованим водопостачанням
даних населених пунктів.
Дане дослідження проводить провідна
українська компанія «ЕСКО Енерго‐Інвест». Власне,
ТЕО повинно надати усю необхідну інформацію про
можливість побудови нового центрального
водогону із забором води з річки Лімниця.
Вартість ТЕО становить 135 тисяч гривень.
Залишкові кошти у сумі 100 тисяч гривень
планується перенаправити на виготовлення ПКД центрального водопроводу та
запропонувати компанії ДТЕК у разі підписання Меморандуму про співпрацю у
2017 році профінансувати виготовлення ПКД.
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4. РОЗВИТОК ПАРТНЕРСТВ ТА ПРОЕКТНОЇ
СПІВПРАЦІ
«Соціальна відповідальність починається з
мене»
З метою розвитку ділових партнерств та залученя підприємців Івано‐
Франківської області до реалізації соціальних проектів громад області 8 червня
2016 р. в будинку культури ім. Т. Шевченка, Агенція місцевого економічного
розвитку м. Бурштина проводила захід під назвою «Соціальна відповідальність
починається з мене». Основний акцент ставився на популяризацію соціальної
відповідальності бізнесу на території міста Бурштин та Галицького району.
Директор АМЕР м. Бурштина Олександр
Бабій презентував результати Програми
соціального партнерства компанії ДТЕК 2012‐
2015 рр. у м. Бурштині та на території
Галицького району.
Разом з ДТЕК, на території Галицького
району є й інші
підприємства
які
активно допомагають
громадам. Так, представники ТОВ «Даноша» та ТОВ
«Мрія Карпат» розповіли про власні соціальні фонди
з яких фінансують проекти розвитку територій на яких
присутні. Волонтер Корпусу Миру – громадянин
Сполучених Штатів Америки – Дрей Вільямс, розповів
присутнім про розвиток волонтерства та благодійності в США і поділився
власним досвідом в цьому напрямку. Усі присутні отримали буклет з переліком
проектів, які при бажанні можуть підтримати фінансово переказавши свій внесок
та стати соціально‐відповідальними.
Наступний крок – створення «Асоціації соціально‐відповідальних
підприємців».
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«Концепція розвитку громад
Галицького району та м. Бурштин»
З метою забезпечення умов для майбутнього економічного зростання
території та створення успішних
об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), у яких закладаються механізми
для власного розвитку, покращення
середовища проживання мешканців,
створення комфортних умов для праці
та відпочинку, а також для досягнення максимальної ефективності соціальних
інвестицій компанії, спрямованих на сталий розвиток території, працівники
АМЕР м. Бурштина спільно з Громадським центром "Ділові ініціативи" протягом
2016 р. розробляли концепцію Стратегії розвитку майбутніх об’єднаних громад
Галицького району та м. Бурштин.
Даний документ є концептуальним і моделює стратегією перехідного
періоду. Наявність такого документу для кожної ОТГ прискорить процес
отримання коштів ДФРР, грантів міжнародної технічної допомоги,
інфраструктурної субвенції для ОТГ чи коштів ДТЕК в рамках партнерства
компанії з місцевою, регіональною та обласною владами, які будуть вкрай
потрібними на початках діяльності ОТГ для реалізації першочергових і важливих
проектів.

«Твоя кар’єра»
Зважаючи на те, що ситуація на ринку праці не з
найкращих і знайти роботу важко, а знайти хорошу
роботу ‐ ще важче, АМЕР м. Бурштина спільно з
рекрутинговим агенством «А‐Простір» у вересні 2016 р.
провели у місті ярмарку‐вакансій під назвою «Твоя
кар’єра».
Для побудови комунікацій між роботодавцями і потенційними
працівниками, в рамках заходу вдалось зібрати понад 10 перспективних
роботодавців серед яких: ПАТ «Платинум Банк», ТОВ «Soft‐Journ»,
АТ «Ощадбанк», ТВК «Львівхолод», ДП ВО «Карпати», АЗС «ОККО», які
представили більше 20‐ти актуальних вакансій та 70 бажаючих отримати роботу.
На сайті АМЕР з’явився новий розділ із всіма актуальними вакансіями в місті
та області, який періодично оновлюється.
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«Навчальні віити – безцінний досвід
співпраці»
З липня по серпень 2016 р. АМЕР м. Бурштина у співпраці з
місцевими органами влади, підприємцями регіону та
іншими організаціями координувала три навчальних візити
для представників органів місцевого самоврядування з
Луганської та Донецької областей.
Діяльність відбувалася в рамках проекту ПРООН
«Економічне і соціальне відновлення Донбасу».
Мета стаді‐туру – ознайомлення учасників з успішним
практичним досвідом місцевого економічного розвитку,
залучення інвестицій, розвитку бізнесу, проектної
діяльності.
Ціль – показати цікавий та діючий приклад місцевого
економічного розвитку в сфері малого та середнього
бізнесу, енергоефективності, раціонального використання
природніх ресурсів, розвитку інфраструктури культури та туризму, стратегічного
планування та децентралізації.
Учасники візиту мали можливість ознайомитися із
механізмом співпраці влади та громади у Івано‐
Франківській області, кращими практиками ведення
бізнесу, а також із організацією інфраструктури у ТК
«Буковель».
Після організації кількох візитів, впевнено можемо
сказати що навчання одностороннім не буває, а також
колеги‐партнери із інших областей України та за її
межами‐ це завжди хороші перспективи для подальшої співпраці.

«Україна‐Білорусь.
Міжнародний обмін досвідом»
Разом з представниками з усіх областей Білорусі вивчали успішний досвід
економічного розвитку сільських територій, кращі практики та моделі
підприємництва та самозайнятості населення Львівської, Тернопільської та
Івано‐Франківської областей.
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Навчальний візит проходив в рамках проекту
«Розширення економічних можливостей в сільській
Білорусі», який реалізується Організацією «Нова Євразія»
при фінансовій підтримці Європейського союзу та Фонду
«Євразія».
Мета ознайомчого візиту: познайомитись з
успішними моделями та практиками інклюзивного
економічного розвитку сільських територій, розвиток
підприємництва і самозайнятості сільського населення.
Учасники візиту відвідали сільськогосподарські
кооперативи, еко‐садиби зеленого туризму, об’єкти
туристичної інфраструктури, провели зустрічі з органами
влади, представниками департаментів Агропромислового
господарства Львівської та Івано‐Франківської областей,
пройшли навчальні тренінги з розвитку місцевого
самоврядування та пошуку альтернативних джерел
фінансування проектів розвитку громад.

«Розвиток волонтерства у Бурштині»
З червня по листопад 2016 року в АМЕР розпочав свою роботу волонтер із
Корпусу
Миру
Деондрей
Вільямс.
Корпус Миру – урядове
агентство США, покликання
якого офіційно формулюється
як зміцнення миру та дружби
між народами світу, один із напрямів у якому працює Корпус
Миру в Україні ‐ розвиток громад. Так, як США одна із
передових країн у плані розвитку громадянського суспільства, залучення
експерта цій галузі‐ безцінний досвід для Бурштина.
В період свого перебування Дрей започаткував Англомовні клуби на базі
АМЕР. Така ініціатива отримала позитивний відгук та зацікавлення у молоді, тому
окрім клубів, які передбачали обговорення на різну тематику та інтерактивні
ігри, з вересня Дрей розгалузив проект і паралельно стартував англомовний кіно‐
клуб, в рамках якого проводилися перегляди англійських та американських
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стрічок, а після обговорення їх англійською. Загалом до англомовного клубу та
кіноклубу було залучено 14 постійних відвідувачів.
Відокремленою частиною місії волонтера ‐ є поширення та позитивне
позиціонування американської культури в Україні. Дрей із
допомогою працівників агенції організували стилізоване
святкування Хеловіну у західних традиціях з співами англійських
пісень, традиційними американськими іграми та декоруванням
гарбузів. Свято дозволило залучити та організувати активне
дозвілля для понад 40‐ка дітей.
Також, Корпус Миру має свою програму SPA‐грантів, яка
дозволяє залучити в громаду фінансування для реалізації проекту, спрямованого
на вирішення однієї із проблем, яка на думку волонтера є актуальною. Дрей, по
прибуттю в Україну, відмітив що система освіти дуже відрізняється від
американської, і не передбачає навчання учнів на достатньому рівні економіці,
лідерства, пошуку роботи та інших навичок, які є необхідними для реалізації
свого потенціалу в сучасних умовах. Так і виникла ідея організувати школу бізнес‐
лідерства для випускників шкіл та студентів
коледжів.
Протягом
жовтня‐листопада
проводилася презентація проекту у навчальних
закладах та проводилося анкетування для
відбору зацікавлених учасників. Опитано більше
150 осіб віком 15‐20 років із яких 47 виявили
бажання брати участь та проходити навчання.
Нажаль через сімейні обставини Деондрею
довелося перервати свою волонтерську місію. 7
місяців, які волонтер провів у громаді дозволили отримати корисний досвід, а
також розробити концепції проектів, які в подальшому будуть реалізовуватися.

«Підтримка громадських ініціатив через
веб‐портал «Відкрите місто»
Агенція місцевого економічного розвитку м. Бурштина стала одним із
переможців Конкурсу Фонду Східна Європа оголошеного на підтримку
вирішення місцевих проблем поданих через веб‐портал «Відкрите місто».
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Основною метою проекту «Активна громада – комфортне життя» є
сприяння самоорганізації громади м. Бурштина для
вирішення місцевих проблем розміщених на веб‐
порталі «Відкрите місто».
Тому,
основними
заходами,
які
відбуватимуться в рамках проекту будуть:
‐організація
та
проведення ФЛЕШ‐МОБІВ (естафет) на вирішення
дрібних місцевих проблем;
‐організація та проведення акцій на
вирішення локальних місцевих проблем;
‐організація
та
проведення
Конкурсу
«Відкриті громадські ініціативи на підтримку
вирішення ініціатив мешканців міста Бурштин.
Загальний бюджет проекту – 113,4 тисяч грн.
Фінансування від Фонду Східна Європа – 85,950 тисяч грн.
Власний внесок АМЕР – 27, 450 грн.
Сподіваємось, активні бурштинці підтримають цікаві ідеї та з задоволенням
організуються задля створення комфортних умов проживання у рідному місті.

«Соціальні ініціативи сільських рад
Галицького району»
В рамках співпраці у сфері соціально‐економічного розвитку Галицького
району, АМЕР м. Бурштина спільно з сільськими громадами району підготували
та подали 5 проектів на 7 обласний конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування.
Зокрема, найактивніші сільські ради подали такі проекти:
‐ Коростовичівська – «Реконструкція вуличного освітлення в селах
Коростовичі та Куропатники з використанням енергоефективного обладнання»;
‐ Старомартинівська – «Організація ефективної системи надання медичних
послуг населенню села Старий Мартинів та впровадження енергозберігаючих
заходів у приміщенні ФАПу»;
‐ Насташинська – «Енергоефективні покращення в селах Насташино та
Куничі: реконструкція вуличного освітлення» та «Теплий клуб»: впровадження
системи заходів з енергоефективності в будинку культури с. Насташине»
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‐ С. Слобідка‐Більшівцівська – «Мистецький простір": розвиток культури та
мистецтва на території Більшівцівської селищної ради».
Насташинська та Старомартинівська сільскькі ради стали одними з
переможців конкурсу, на який цього року подано понад 400 проектів.
Для реалізації проектів "Теплий клуб:
впровадження
системи
заходів
з
енергоефективності
в
будинку
культури
с. Насташине" та "Організація ефективної системи
надання медичних послуг
населенню
с.
Старий
Мартинів", сільські ради
отримають 100 та 150 тисяч грн. з обласного бюджету
відповідно.
Також в партнерстві з Старомартинівською
сільською радою був підготований та поданий проект на
участь у конкурсі міні‐грантів «Сильна громада» ‐ «Вишиванки для Росинки»,
однак даний проект не був підтриманий донором.
Також, у 2016 році Агенцією місцевого економічного розвитку м. Бурштина
були підготовані такі проектні заявки:
«Програма
підтримки
громадських ініціатив – модель
розвитку місцевої демократії у
Бурштинській громаді» ‐ подану на
Конкурс
міжнародного
фонду
«Відродження»
Заявка не підтримана донором
«Проект «Розробка концепції
AgroHUB – центру логістики та
переробки харчових продуктів»
та «Підготовка ПКД для будівництва
ділянки дороги з використанням
інноваційних матеріалів» ‐ Поданих
на конкурс від Канадського фонду
підтримки місцевих ініціатив.
Заявки не підтримані донором
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«Облаштування приміщення та
організація роботи ЦНАПу у
м.Бурштині» ‐ прдану на конкурс від
програми «U‐LEAD з Європою»
Заявка не підтримана донором
«Децентралізація приносить
кращі результати» ‐ подану на
конкурс
розвитку об’єднаних
територіальних громад (ОТГ) в
Україні.
Заявка не підтримана донором
Підготовка ПКД для будівництва
ділянки дороги з використанням
інноваційних матеріалів» ‐ подану
на
програму
транскордонного
співробітництва Польща‐Білорусь‐
Україна
Заявка на розгляді в донора.

30

В 2016 році АМЕР м. Бурштина підтримала такі заходи та надала благодійну
фінансову допомогу:
‐ 3 тисячі грн. для навчальної поїздки учнів Бурштинської ЗОШ I‐III №3 до
м. Чигирин.
‐ 7,5 тисяч грн. для виготовлення поліграфічної продукції з символікою для
святкування 462 річниці м. Бурштин та придбання книги Коштовний
камінь Прикарпаття у кількості 30 шт.
‐ 15 тисяч грн. для придбання медичного відсмоктувача для ЦМЛ
Бурштинська міська лікарня.
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5.
№

1
2

3

Фінансові показники АМЕР м. Бурштина
Назва проекту

Сумма
Сумма
Сумма
Нерозпод.
проекту
договору
використ.
залишок
тис/грн
в 2017 р.
Проекти Прграми соціального партнерства компанії ДТЕК та м. Бурштин
«Місто своїми руками»
«Підвищення активності
громади
шляхом
залучення до спортивного
способу життя»
«Реформування системи
теплозабезпечення міста»
‐Виготовлення
схеми
системи теплопостачання
м. Бурштина
‐Виготовлення
схеми
трубопроводів
на
географічній
карті
місцевості м. Бурштина
‐Виконання
робіт
по
паспортизації
теплових
мереж

4

5

‐Теплоізоляція теплових
мереж
(проблемні
ділянки)
‐Заміна
проблемних
ділянок тепломереж
‐Проведення
ремонту
внутрішніх
комунікацій
(підвальні мережі)
«Утеплення фасаду та
заміна вікон на
енергозберігаючі в
адмінбудівлі Бурштинської
міської ради».
«Розробка проектно‐
кошторисної документації
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218,00
400,00

216,762
400,00

1 млн 75

‐
‐

1,238
‐

‐

15,00

14,796

0,204

10,00

10,00

‐

‐

350,00

276,00

‐

74,00

200,00

198,696

‐

1,304

200,00

193,169

‐

6,831

300,00

275,770

‐

24,230

300,00

270,00

‐

30,00

140,00

‐

140,00

‐
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6

7

8

9

комплексної термосанації
будівлі Бурштинської
міської лікарні»
«Покращення умов для
адаптації та інтеграції
товариства молодих
інвалідів у суспільство»
«Підготовка документації
для Будівництва ділянки
дороги «м. Бурштин – с.
Коростовичі
–
с.
Куропатники»
«Ремонт приміщення кафе
«Кристал» по вул. Січових
Стрільців,20
для
організації роботи Центру
надання адміністративних
послуг»
Співфінансування
грантових заявок:

200,00

‐

200,00

‐

130,00

‐

130,00

‐

180,00

‐

180,00

‐

200,00

‐

‐

200,00

156,8

‐

‐

‐

2,999 800

1,855 193

650,00

337,807

«Розробка концепції AgroHUB –
центру логістики та переробки
харчових продуктів» «
Підготовка ПКД для будівництва
ділянки дороги «м. Бурштин – с.
Коростовичі – с. Куропатники» з
використанням золошлакових
матеріалів

Адміністрування АМЕР м.
Бурштина
Всього:

10

Проекти Меморандому про співпрацю у сфері соціально‐економічного
розвитку Галицького району
11
12

13
14

«Місто своїми руками»
«Поточний
ремонт
та
теплоізоляція тепломережі
по вул. Львівська та Перше
Травня у с. Дем’янів»
«Ремонт народного дому в
селі Задністрянське»
«Вуличне освітлення в
селах
Придністров’я,
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240,00
150,411

240,00
150,411

‐
‐

‐
‐

150,404

149,980

‐

0,425

150,405

149,993

0,437
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Поплавники,
Німшин,
Демешківці»
«Встановлення вуличного
освітлення
в
селах
Коростовичі і Куропатники»

150,401

150,109

«Виготовлення
техніко‐
економічного обґрунтування та
проектно‐кошторисної
документації на реконструкцію
водозабору в місті Галичі та
будівництво
водопровідних
мереж з метою забезпечення
централізованим
водопостачанням
населених
пунктів Галицького району, Івано‐
Франківської області, а саме:
міста Бурштин та сіл: Поплавники,
Демешківці,
Придністров’я,
Німшин, Слобідка Більшівцівська,
Бовшів, Задністрянське та смт.
Більшівці»
(з
врахуванням
можливості
подальшого
підключення гілки водогону в
напрямку населених пунктів
Тустань,
Дубівці,
Лани
Маріямпіль)»

235,120

135,00

«Покращення умов для
адаптації
та
інтеграції
товариства
молодих
інвалідів у суспільство»
18 «Облаштування
футбольного стадіону в селі
Бовшів»
ремонт
19 «Капітальний
вуличного освітлення в с.
Старий Мартинів»
АМЕР
20 Адміністрування
м. Бурштина
Всього

141,100

‐

141,100

‐

282,553

‐

282,553

‐

150,404

9,943

140,460

985,00

564,113

15
16

0,292

‐

100,120
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17

113,171
1 млн 764
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