
ДОДАТОК 

                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення міської ради  

від _________2019 №  ____________ 
 

Зміни до Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді  на 2019 рік 
№ 

п/п 
 

Назва заходу 

Передбачені 

кошти 

(тис. грн.) 

Виконавець 

Профінансо

вано 

(грн.) 

Залишок 

коштів 

(грн.) 

Примітка 

2. Заходи з озеленення:      

 - капітальний ремонт зелених насаджень на площі Героїв ОУН-УПА (в тому 

числі розробка проекту) 

викласти в редакції та направити: 

- площа Героїв ОУН-УПА (в т.ч. проектні та проектно-конструкторські 

розроблення) 

 

+ 80,0 

    

 направити: 

- алея ім. Андрея Шептицького  

+ 50,0 
    

 зняти: 

- капітальний ремонт зелених насаджень алеї ім. Андрея Шептицького (в тому 

числі розробка проекту) 

зняти: 

100,0     

 - кладовища (нове, старе) зняти:  

20,0 
    

4. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

 
 

    

 зняти: 

- аварійна заміна запірної арматури в машинному відділенні КОС 

зняти: 

37,0 
    

5. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості: 

 
 

    

 доповнити і направити: 

- насос фекальний СД 80/32 на каналізаційних очисних спорудах (КОС)  

+ 37,0 
 

    

6. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:      

 направити: 

- вул. Стуса,14 (заміна вводу) 

+ 20,0 
    

9. Придбання установок, обладнання та машин для збору,  

транспортування, перероблення, знешкодження та складування  

побутових та промислових відходів  

 
     

 зняти: 

- бензокоси, бензопили 

зняти: 

50,0 
    

 

Секретар ради                                                                     Б.Рибчук 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2019 № _________ 

«Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік»» 

 

 

1. Автор проекту:  

Земельно-екологічний відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

 

2. Нормативні документи:  

- постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів" 

- рішення міської ради: від 23.12.2016 №23/21-16 Про Програму природоохоронних  

заходів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки  

від 24.01.2019 № 19/68-19 Про План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді  на 2019 рік 

від 22.02.2019 № 19/68-19 Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік» 

від 27.03.2019 № 19/69-19 Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2019 рік» 

 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

На підставі звернення КП «Житловик», а також наданої кошторисної  документації, вимог Постанови КМУ №1147 від 17.09.1996 р. внести 

зміни в назви заходів та збільшити їх фінансування. Перенаправити кошти на виконання заходів, які потребують додаткового фінансування.  

 

3. Зміни, які пропонується внести в Плані природоохоронних заходів на 2019 рік:  

 
2. Заходи з озеленення:  

 - капітальний ремонт зелених насаджень на площі Героїв ОУН-УПА (в тому числі 

розробка проекту) 

викласти в редакції та направити: 

- площа Героїв ОУН-УПА (в т.ч. проектні та проектно-конструкторські 

розроблення) 

 

+ 80,0 

 направити: 

- алея ім. Андрея Шептицького  

+ 50,0 

 зняти: 

- капітальний ремонт зелених насаджень алеї ім. Андрея Шептицького (в тому 

зняти: 

100,0 



числі розробка проекту) 

 зняти: 

- кладовища (нове, старе) 

зняти:  

20,0 

4. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

 
 

 зняти: 

- аварійна заміна запірної арматури в машинному відділенні КОС 

зняти: 

37,0 

5. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості: 

 
 

 доповнити і направити: 

- насос фекальний СД 80/32 на каналізаційних очисних спорудах (КОС)  

+ 37,0 
 

6. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:  

 направити: 

- вул. Стуса,14 (заміна вводу) 

+ 20,0 

9. Придбання установок, обладнання та машин для збору,  

транспортування, перероблення, знешкодження та складування  

побутових та промислових відходів  

 
 

 зняти: 

- бензокоси, бензопили 

зняти: 

50,0 

 

4. Мета прийняття рішення: 

Забезпечення реалізації прийнятої Програми природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді. 

 

5. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: 

Загальні засади та порядок використання коштів екологічного податку визначені затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 1996 року N 1147 Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, а також Положенням Про місцевий 

фонд охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді. 

 

7. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. Фінансування заходів перебуває в межах сум, затверджених рішенням 

міської, викладених в пункті 2 Пояснювальної записки. 

 

8. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених Програмою та Планом природоохоронних заходів на 

2019 рік. 

 

9. Доповідач: 



Начальник земельно-екологічного відділу  В.М.Копаниця. 

 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М.Копаниця 

 


