
Проєкт рішення 

 

від 28.04. 2020 р.                                                                                  №  2038 

м. Бурштин 

                                                                                                   
   

Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» 

 

  

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації постійних депутатських комісії, 

керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", 

«Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки» (рішення від 23.12.2016 

№23/21-16), ст. 25,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська 

рада     

вирішила: 

 

    1. Внести зміни до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» згідно 

додатку.   

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І.Федунків, начальника земельно-екологічного відділу 

В.Копаницю, заступника голови комісії земельної та з питань екології Драбчука О.Т., 

голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку Рика В.Л., голову комісії з 

питань будівництва, архітектури та ЖКГ Попика Т.. 

 

 

 

Міський голова                                                       Р.Джура 

 

 

 
 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця  

 

 

Перший заступник міського голови ___________________   В.Р.Гулик 

 

Начальник фінансового  відділу      ____________________  О.І.Петровська 

 

Начальник юридичного відділу      ____________________   М.Я.Михайлишин 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ДОДАТОК  

                                                                                                                                                                                                                                                              

до рішення міської ради  

від _____________ № _________ 
 

План природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік 

 

 
№ 

п/п 

Назва заходу 

Сума тис. 
грн. 

Виконання  

 

Примітка 

 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування 

робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України  №1147 

від 17.09.1996 р. (із змінами) 

     

1. Аварійна заміна  насосного обладнання, як 

такого, що використало свої технічні 

можливості: 

 

  

 - КНС №4 (фекальні насоси ДТРТ) 93,00   

2. Заміна каналізаційних мереж і споруд на 

них: 
 

  

 - аварійна заміна каналізаційної мережі на 

ділянці  вул. Коротка  

  Шевченка 

69,0 
  

3. Кошти обласного фонду охорони 

навколишнього природного середовища 
 

  

 Заходи з озеленення м. Бурштина  Івано-

Франківської області  

(відділу культури для проведення заходів з 

озеленення території Бурштинської міської 

дитячої музичної школи) 

 

180,0  

  

 

 

 

Секретар міської ради                                              Богдан Рибчук 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від 28.04. 2020 № 2038 

«Про внесення змін до «Плану 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 

- рішення міської ради: від 27.03.2020 №01/92-20 Про внесення змін до бюджету міста 

Бурштин на 2020 рік 

 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

На підставі даних фінансового відділу міської ради про врахування в складі доходів 

міського бюджету субвенції з Бовшвського сільського бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів в сумі 3 900 000 грн. у 2020 році, пропонується внести зміни у 

План природоохоронних заходів по Бурштинській міській раді на 2020 рік.  

 

3. Зміни, які пропонується внести в План природоохоронних заходів, викладені у додатку 

до проекту рішення.  

 

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, затверджених рішенням міської. 

 

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 


