
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 16 квітня 2021 року                                                                                      № 03/11-21 

м.Бурштин 

  

Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік 

 

Розглянувши запити на виділення коштів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади, керуючись 

Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки (рішення від 11.12.2020 

№13/2-20), постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 "Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", ст.26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації 

профільних комісій, міська рада     

вирішила: 

1. Внести зміни в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 

2021 рік, згідно додатку. 

2. Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт Переліку природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській територіальній громаді на 2021 рік покласти на комунальне підприємство 

«Капітальне будівництво Бурштинської міської ради». 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти голову комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою Мар’яну Федів, голову комісії з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва Тетяну Сенчину та першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

      Міський голова                                                                               Василь Андрієшин 



Додаток  

до рішення міської ради  
від 16.04.2021 № 03/11-21 

 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

№ п/п Назва заходу 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. (із змінами 

Сума, тис. 

грн. 

Виконання  Примітка 

     

 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: 

   

  - від вулиці Стуса буд. №10 до вулиці Стуса буд. №20 в м. Бурштин (в тому 

числі виготовлення ПКД)  

49,5   

 - вул. О.Басараб в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,0   

 - вул. Проектна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,56   

 - вул. Герцена в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,7   

 - вул. Шевченка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД)  49,2   

 - вул. Франка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,3   

 - вул. Січ. Стрільців буд.№12 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 49,682   

 - вул. Стефаника буд.№17 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД)  44,263   

 - вул. Шухевича в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 298,633   

 - по дорозі від села Насташине до села Юнашків (в тому числі виготовлення 

ПКД) 

49,787   

 - від села Озеряни до перехрестя на село Коростовичі (в тому числі 

виготовлення ПКД) 

49,922   

 - по вул. І. Франка в селі Озеряни (в тому числі виготовлення ПКД) 49,4   

 - по вул. Калуській в селі Дем’янів (в тому числі виготовлення ПКД) 299,8   

     

 Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

 - робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 48,9   



направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти по вулицях Калуській та С.Бандери в м. Бурштин Івано-

Франківської області» 

     

 Капітальний ремонт – утеплення фасаду житлового будинку №1 по вулиці 

Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківської області – з проведенням 

ресурсозберігаючих заходів (в тому числі виготовлення ПКД) (Закон України 

№918 VIII від 24.12.2015)  

298,9   

     

 Заходи з озеленення:    

 - від вулиці Січових  Стрільців буд.№17 до вулиці Січових Стрільців буд.№21 в 

місті Бурштин  

49,822   

     

 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод: 

   

 - по вулицях Липовій, Енергетиків, Шухевича в місті Бурштин  49,656   

     

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:     

 - вул. Січових Стрільців,4 в місті Бурштин 25,00   

 - монтаж каналізаційного насосного агрегату ТМЦ 125/500 на КНС №2 

(аварійний ) з використанням запірної арматури та інших комплектуючих 

матеріалів 

70,00   

     

 Проведення науково-технічних конференцій і семінарів та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища: проходження 

навчального курсу для трьох осіб за навчальною програмою щодо екологічної 

безпеки і сталого розвитку територіальних громад 

49,800   

 

 

 

Секретар ради                                                                                      Роман Іванюк 


