
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 06.03.2020                                            м.Бурштин                                                     № 128 

 

 

 

Про спрямування залишку коштів 

спеціального фонду 

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, рішення  міської ради від 26 

лютого 2020 року №26/90-20 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2020 рік» , службової записки начальника земельно-екологічного відділу 

Копаниці В.М.:  

 

1. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду(екологічного податку) , що 

утворився станом на 01.01.2020 року, Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на реалізацію 

природоохоронних заходів відповідно до плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2020 рік в сумі 32549,00грн., а саме:  

 

 

 

2. Спрямувати залишок коштів спеціального фонду(субвенція на природоохоронні 

заходи з Бовшівського сільського бюджету ) , що утворився станом на 01.01.2020 

року, Бурштинській міській раді  за КПКВКМБ 0118340 «Природоохоронні 

заходи за рахунок цільових фондів» на реалізацію природоохоронних заходів 

відповідно до плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

 Сума 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території 

Бурштинської міської ради: 

 

- вул. Коновальця 20000,00 

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 по вулицях міста (промивка мереж) 

549,00 

Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

- заміна мулопроводу в районі машзалу 

12000,00 



навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік 

в сумі 424938,00грн., а саме:  

 

 Сума 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території 

Бурштинської міської ради: 

 

- вул. Стуса 24000,00 

- вул. Міцкевича 18000,00 

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх 

забруднення по вул. Квіткова  

162000,00 

Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вул. 

Проектна 

198000,00 

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 по вулицях міста (промивка мереж) 

22938,00 

 

3. Фінансовому відділу (Ользі Петровській ) подати на погодження зазначеного 

розподілу  комісії  з питань бюджету та економічного розвитку з наступним 

затвердженням на сесії міської ради та  внести відповідні зміни до розпису 

міського  бюджету на 2020 рік за програмною та економічною класифікацією 

видатків та кредитування місцевих бюджетів. 

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 

 

 

 


