
 

                                                                                                    
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 12 серпня  2015 р.                                                                      №18/60-15 

м.Бурштин 

 

Про Програму заходів з використання коштів  

спеціального фонду, що надійшли в порядку відшкодування  

втрат сільськогосподарського виробництва в 2014 році 

  

        З метою ефективного використання коштів, що надходять до бюджету міської ради в 

частині відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 

при відведенні земель для потреб не пов’язаних із сільськогосподарським та 

лісогосподарським виробництвом, керуючись ст. 209 Земельного кодексу України, ст. 43 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації 

комісії земельної та з питань екології, міська рада   

   

вирішила: 

 

    1. Питання  про « Програму заходів з використання коштів спеціального фонду, що 

надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в 2014 

році»  направити на до вивчення.  

    2 Контроль за виконанням покласти на міського голову Курляка П.І. голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку М.Коцура, начальника земельно-екологічного 

відділу В.Копаницю. 

 

 

 

Міський голова                                               П.Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                          Додаток 

до рішення сесії міської ради 

                                                                                 №18/6015від  «12» серпня 2015р. 
 

ПРОГРАМА 

заходів з використання коштів спеціального фонду, що надійшли в порядку 

відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва в 2014 році  
 

1. Загальні положення 

1.1  Програму розроблено, відповідно до статі 209 Земельного кодексу України та 

постанови Кабінету міністрів України  № 1147 від 17.09.1996 року “Про затвердження Переліку 

видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», з метою забезпечення  своєчасного 

та  ефективного використання цих коштів на території м. Бурштина та с. Вигівка. 

1.2 Ця Програма визначає механізм розподілу та контроль за використанням  коштів, що 

надійшли у 2014 році до спеціального фонду міського бюджету в порядку відшкодування втрат 

сільськогосподарського виробництва.  

1.3 Дія Програми розповсюджується на усі підприємства незалежно від форм власності й 

організаційної форми.  

1.4 Замовником виконання робіт є головний розпорядник коштів, який здійснює технічний 

нагляд за їх виконанням. 

                                                    2.    Мета і завдання Програми 

Метою та завданням Програми є створення механізму ефективного використання коштів, 

які надійшли у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва до 

спеціального фонду, для реалізації заходів у сфері охорони земель, а саме: 

- засипка та виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням;  

- будівництво комплексів гідротехнічних і протизсувних споруд для захисту земель від 

шкідливого впливу водної ерозії, підтоплення, зсувів тощо; 

- будівництво під’їзних шляхів до земельних ділянок, що освоюються;  

- проведення топографо-геодезичних, ґрунтових та інших обстежень і розвідок, а також 

проектних робіт пов’язаних з освоєнням порушених земель;  

- терасування крутих схилів; 

- рекультивація порушених земель. 

3. Фінансування Програми 

Фінансування заходів Програми провести в межах кошторисних призначень з урахуванням 

залишку коштів на відповідному рахунку міського бюджету.  

Перерахування коштів для фінансування робіт  визначається згідно плану робіт та заходів. 

 

4. План робіт та заходів, 

на які направляються кошти 

№ Перелік робіт та заходів,  Термін Очікувана Джерела 



п/п на які направляються кошти освоєння  вартість робіт, 

тис. грн. 

фінансування 

1. Виготовлення проекту рекультивації території 

колишнього кар’єру цегельного заводу по вул. 

Нова 

2015 р. 153,0 міський  бюджет 

2. Виготовлення проекту рекультивації території  

по вул. Шевченка (біля монастиря) 

2015 р. 45,0 міський  

бюджет 

3.  Рекультивація території колишнього кар’єру 

цегельного заводу по вул. Нова 

2015 р. згідно проектно-

кошторисної 

документації 

міський  

бюджет 

4.  Рекультивація території по вул. Шевченка (біля 

монастиря) 

2015 р. згідно проектно-

кошторисної 

документації 

міський  

бюджет 

 

5. Очікувані результати 

- роботи з рекультивації, терасування крутих схилів, засипки та виположування ярів на 

визначених земельних ділянках сприятимуть ліквідації стихійних звалищ сміття та розсадження 

бур'янів; 

- проведення заходів, передбачених Програмою дозволить використати в подальшому 

зазначені в Плані земельні ділянки для промислового та житлового будівництва .  

 

 

 

 

Начальник земельно-екологічного відділу                     В. Копаниця 


