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ЗВЕРНЕННЯ 

Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

до Президента України,  КабінетуМіністрів України 

щодо екологічної ситуації  на  території 

 Бурштинської міської ради Івано – Франківської області 

 

Ми, депутати Бурштинської міської ради Івано – Франківської області, представляючи 

інтереси громади м.Бурштин та с.Вигівка, висловлюємо занепокоєння  щодо екологічної 

ситуації, що склалась  на  території  Бурштинської міської ради Івано – Франківської області. 

Місцеві ради, спеціально уповноважені державні органи управління в галузі охорони 

навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів зобов'язані 

подавати всебічну допомогу громадянам у здійсненні природоохоронної діяльності, 

враховувати їх пропозиції щодо поліпшення стану навколишнього природного середовища та 

раціонального використання природних ресурсів, залучати громадян до участі у вирішенні 

питань охорони навколишнього природного середовища та використання природних 

ресурсів. 

 За результатами проведеного 3 листопада 2019 року мирного аполітичного Віче на 

центральній площі імені Героїв УПА м.Бурштин Івано – Франківської  області, 

організованого активістами на  тему екології у м. Бурштин, до  міської ради надійшло 

звернення  мешканців щодо  викидів в атмосферу. Життя і здоров'я людини, яка перебуває в 

тісному зв'язку з навколишнім природним середовищем та зазнає його безпосереднього 

впливу є об’єктом  екологічного права, що  за думкою місцевих мешканців, які проживають 

на  території  міської ради,  потребує особливої уваги та захисту з боку держави.  

 Зважаючи на   важливість   розв’язання   зазначених  проблем, з метою вжиття 

невідкладних  заходів  з  недопущення  подальшого порушення екологічних прав громадян, 

звертаємось до Президента України, як гаранта додержання Конституції України, прав та  

свобод людини і громадянина, Кабінету Міністрів України, як до вищого органу у галузі 

охорони навколишнього природного середовища  щ здійснює реалізацію екологічної 

політики та  координує діяльність міністерств, відомств, інших установ та організацій 

України в питаннях охорони навколишнього природного середовища: 

1. Створити робочу групу із залученням відповідних експертів, представників  Івано – 

Франківської  обласної  державної адміністрації, Івано – Франківської  обласної  ради, 

Галицької  районної державної адміністрації  та Бурштинської міської ради Івано–

Франківської області  для напрацювання  комплексу заходів з нормалізації екологічної 

ситуації на території Бурштинської міської ради та Галицького району Івано–Франківської 

області. 

2. Передбачити  кошти в державному бюджеті на організацію постійно діючої системи 

моніторингу екологічної ситуації на території Бурштинської міської ради. 

3.Переглянути розподіл екологічного податку сплаченого підприємством 

забруднювачем, відповідно до наближення до джерела забруднення. 

 

Комплекс запропонованих заходів дасть позитивний крок до  вирішення екологічних 

питань в місті та регіоні. 

 

Прийнято на вісімдесять третій сесії 

                                                                                   Бурштинської міської ради                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

сьомого   скликання                                                                                                                                    

7 листопада 2019 року 


