
проект 

від 10.11. 2020 р.                                                                                  №  2247 

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, голову комісії земельної та з питань екології ________________, голову 

комісії з питань бюджету та економічного розвитку _____________, голову комісії з 

питань будівництва, архітектури та ЖКГ _____________. 

 

 

 

Міський голова                                                       ______________ 

 

 

 
 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця  

 

 

Перший заступник міського голови ___________________   В.Р.Гулик 

 

Начальник фінансового  відділу      ____________________  О.І.Петровська 

 

Начальник юридичного відділу      ____________________   М.Я.Михайлишин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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»; від 26.02.2020 №26/90-20 «Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2020 рік» 

 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

У зв’язку з економією коштів, звернення комунального підприємства «Житловик», 

протокольного рішення комісії з питань бюджету та економічного розвитку від 

16.04.2020, пропонується внести зміни до 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 Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вул. 

Проектна 
зняти 

73,0 

тис. грн.. 

2 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) 

направити 

73,0 

тис. грн.. 

 

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 попередніми рішеннями міської ради. 

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 

 


