
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2019 № _________ 

«Про План природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 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  

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

На підставі прогнозованих надходжень екологічного податку по Бурштинській міській у 

2020 році в сумі 88,0 тис. грн.. вноситься пропозиція щодо затвердження Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік 

3. Пропозиції, які пропонується внести в План природоохоронних заходів на 2020 рік:  

 

1 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території 

Бурштинської міської ради: 

 

- вул. Герцена 

- урочище «Глинище» (біля гаражів) 

- вул. Шухевича 

- вул. Калуська, Енергетиків 

- територія кладовищ 

 

 

 

 

 

10,0 

26,0 

27,0 

10,0 

15,0 

 

 

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 перебуватиме в межах сум, які будуть затверджені рішенням міської (пункт 3 

Пояснювальної записки). 

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

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених 

Програмою та Планом природоохоронних заходів у 2020 році. 

9. Доповідач: 

Начальник земельно-екологічного відділу  В.М.Копаниця. 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М.Копаниця 


