
ДОДАТОК  

до рішення міської ради  

від _____________ № _________ 

 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній 

громаді на 2021 рік 

 

№ п/п Назва заходу 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. (із 

змінами 

Сума, тис. грн. Зміни внесені комісією Примітка 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню 

до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

 - від вулиці Калуська буд. №8 до вулиці Стуса буд. №15 в м. Бурштин 

(в тому числі виготовлення ПКД) 

49,8 зняти  

 - від вулиці Стуса буд. №10 до вулиці Стуса буд. №20 в м. Бурштин (в 

тому числі виготовлення ПКД)  

49,5   

 - вул. О.Басараб в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,0   

 - вул. Проектна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,56   

 - вул. Герцена в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,7 зняти  

 - вул. Шевченка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД)  49,2   

 - вул. Франка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,3 Рішення не прийнято  

 - вул. Січ. Стрільців буд.№12 в місті Бурштин (в тому числі 

виготовлення ПКД) 

49,682   

 - вул. Стефаника буд.№17 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення 

ПКД)  

44,263   

 - вул. Шухевича в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 298,633 зняти  

 По дорозі Насташине  Юнашків 49,787 доповнити  

 Від села Озеряни до перехрестя Коростовичі 49,922 доповнити  

 По вул. І. Франка Озеряни 49,400 доповнити  

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

 - робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об’єкти по вулицях Калуській та 

С.Бандери в м. Бурштин Івано-Франківської області» 

48,9   

     

 Капітальний ремонт – утеплення фасаду житлового будинку №1 по 

вулиці Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківської області – з 

проведенням ресурсозберігаючих заходів (в тому числі виготовлення 

298,9   



ПКД) (Закон України №918 VIII від 24.12.2015)  

Заходи з озеленення 

 - від вулиці Січ. Стрільців буд.№17 до вулиці Січ. Стрільців буд.№21 в 

місті Бурштин  

49,822   

Субвенція місцевим бюджетам для реалізації природоохоронних заходів - відсоток від суми планових надходжень екологічного податку, 

затвердженого у бюджеті Бурштинської міської територіальної громади: 

 Галицькій міській раді 5 % Зняти  

 Більшівцівська селищній раді 5 % Зняти  

 Дубовецькій сільській раді 5 % Зняти  

     

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод 

 - по вулицях Липовій, Енергетиків, Шухевича в місті Бурштин  49,656   

     

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них по вул. Січових 

Стрільців, 4 в місті Бурштин 

25,00 доповнити  

     

 Проведення науково-технічних конференцій і семінарів та інших 

заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища: проходження навчального курсу для трьох осіб за 

навчальною програмою щодо екологічної безпеки і сталого розвитку 

територіальних громад 

49,800 доповнити  

 


