
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 червня 2021 року                                                                                          № 21/14-21 

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, затверджений рішенням міської ради від 02.03.2021 № 21/9-21, 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 29.06.2021 № 21/14-21 

 

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 

1 Заходи з озеленення:    

1.1. - між ДНЗ №6 і Коновальця, 11 м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 86,377   

1.2. - вул. Калуська район будинків 9 і 11 м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 157,090   

1.3. 
- провулку по вул. С. Стрільців до центрального ринку м. Бурштин (в т. ч. 

виготовлення КД) 
299,562 

  

1.4. - могили Січових Стрільців (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 207,548   

1.5. - по вул. Стуса (будинки 16,18, 20) (капітальний ремонт) (в. т. ч. виготовлення КД) 178,358   

1.6. 

- територія біля церкви Святого Богоявлення в селі Юнашків (відділу культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в тому числі виготовлення КД) 

136,178   

1.7. 

- територія церкви Святого Архістратига Михаїла в селі Діброва (відділу культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2023) (в тому числі виготовлення КД) 

39,957   

2 Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них:    

2.1. 
- прочистка від колодязя по вул. Стуса,20 до колодязя по вул. Коновальця,5 

м.Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 
49,960 

  

2.2. - прочистка КНС 2 с. Дем’янів 66,13320   

2.3. - аварійна заміна насосів на каналізаційних очисних спорудах в селі Задністрянське 125,0   

3 
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: 

   

3.1. - в районі вул. Калуська,8 до вул. В.Стуса,13 в м.Бурштин (в т.ч. виготовлення КД) 118,348   

3.2. - по вул. Шухевича,15 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 100,29840   

3.3. - по вул. О. Басараб в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 104,556   

3.4. - урочище Глинище в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 43,579   

3.5. 
- по під’їзній дорозі на сміттєзвалище в селі Старий Мартинів (в тому числі 

виготовлення КД) 
185,67 

  



4. Проектні та проектно-конструкторські розроблення:    

4.1. 

- Експертиза проекту за об’єктом: «Нове будівництво берегоукріплювальних споруд 

на р. Гнила Липа біля садиби Ріжко О.С. та Сірко А.М. в с. Бовшів Галицького району 

Івано-Франківської області» 

16,63158 

  

4.2. 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт: «Нове 

будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Гнила Липа біля садиби Ріжко О.С. 

та Сірко А.М. в с. Бовшів Галицького району Івано-Франківської області» 

45,95403 

  

4.3. 

- Виготовлення проектної документації на виконання робіт: «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: в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. 

Бандери в м. Бурштин» 

47,850 

  

4.4 

- Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню зменшення рівня впливу чи усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря: 

- проведення ресурсозберігаючих заходів по капітальному ремонту системи опалення 

Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-Франківської 

області» (в тому числі виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

49,8 

  

4.5 

- Робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти по 

вулиці Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківської області» в т. ч. проходження 

державної експертизи 

150,0 

  

5. 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення 

атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів: 

   

5.1. 

- по аварійній заміні трубопроводів тепломережі на попередньо ізольовані труби 

Слобідського НВК І-ІІ ст. (капітальний ремонт) (для відділу освіти) (в т. ч. 

виготовлення КД) (Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

299,664 

  

6. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 02.03.2021 № 21/9-21    

6.1. 

- Зняти з п. «Заходи з озеленення: інвентаризація зелених насаджень на орієнтовній 

площі 12,5 га в м. Бурштин по вул. Міцкевича з розробкою концепції їх розвитку» 

- Направити на п. «Проведення заходів з виявлення запасів природних рослинних 

ресурсів, затрати на їх охорону і відтворення: створення реєстру зелених насаджень та 

рекомендації щодо їх охорони і оздоровлення на території зони зелених насаджень по 

вул. Міцкевича в м. Бурштин 

- 49,00 

 

 

+49,00 

 

  



6.2. 

Будівництво каналізаційної мережі: по вул. Б. Лепкого в с. Дем’янів 

викласти в редакції: 

Будівництво каналізаційної мережі: по вул. Б. Лепкого в с. Дем’янів (в т. ч. 

виготовлення КД) 

   

6.3. 

Будівництво каналізаційної мережі: по вул. Лесі Українки в с. Дем’янів 

викласти в редакції: 

Будівництво каналізаційної мережі: по вул. Лесі Українки в с. Дем’янів (в т. ч. 

виготовлення КД) 

   

6.4. 

Будівництво каналізаційної мережі: по вулиці Герцена, Коротка у місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Будівництво каналізаційної мережі: по вулиці Герцена, Коротка у місті Бурштин (в т. 

ч. виготовлення КД) 

   

6.5. 

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: вул. Січ. Стрільців в м. Бурштин 

(капітальний ремонт) 

викласти в редакції: 

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: вул. Січ. Стрільців в м. Бурштин 

(капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

   

6.6. 

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 вул. Б. Хмельницького в селі 

Коростовичі 

викласти в редакції: 

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 вул. Б. Хмельницького в селі 

Коростовичі (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

   

6.7. 

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 вул. Б. Хмельницького в селі 

Куропатники 

викласти в редакції: 

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 вул. Б. Хмельницького в селі 

   



Куропатники (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

6.8. 

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: вул. Стефаника в м. Бурштин 

(капітальний ремонт) 

викласти в редакції: 

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 вул. Стефаника в м. Бурштин 

(капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

   

7. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.03.2021 № 29/10-21    

7.1. 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: вул. І. Франка в с. 

Задністрянське 

викласти в редакції: 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти: вул. І. Франка в с. 

Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 

 

  

7.2. 

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: від вул. І. Кліща до кладовища в 

селі Юнашків 

викласти в редакції: 

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 вул. Т. Шевченка до кладовища 

в селі Юнашків (поточний ремонт) 

951,034 

 

 

 

470,714 

  

7.3. 

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 вул. Центральна в с. Діброва 

викласти в редакції: 

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 вул. Центральна в с. Діброва (в 

т. ч. виготовлення КД) 

 

  

7.4. 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: вул. Шевченка в с. Сарники  

викласти в редакції: 

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 вул. Шевченка в с. Сарники (в т. 

ч. виготовлення КД) 

7.5. 

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: вул. Незалежності, с. Сарники 

викласти в редакції: 

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: вул. Незалежності, с. Сарники (в т. 

ч. виготовлення КД) 

 

  

8. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 16.04.2021 № 29/10-21    

8.1. 

Зняти з п. «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: вул. Калуська в селі 

Дем’янів (в т. ч. виготовлення ПКД)» 

Направити на п. «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: між селами 

Різдвяни та Тенетники (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД)» 

- 299,800 

 

 

+ 299,800 

  

9. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 № 35/12-21    

9.1. 

Заходи з озеленення територія між ДНЗ № 6 та будинком по вул. Коновальця, № 11 в 

місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення територія між ДНЗ № 6 та будинком по вул. Коновальця, № 11 в 

місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

   

9.2. 

Заходи з озеленення по вул. Липова, м. Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення вул. Липова, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

   

9.3. 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування  матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  

атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасадів 

житлових будинків №1, №9, №17 

   



викласти в редакції: 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування  матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  

атмосферного повітря: проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасадів 

житлових будинків по вул. Січових Стрільців №1, №9 в м. Бурштин (в ч. 

виготовлення КД) 

9.4. 

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: 

- вул. Січ. Стрільців буд.№4 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення КД) 

викласти в редакції: 

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: 

- вул. Січ. Стрільців буд.№4 в місті Бурштин (капітальний ремонт) (в тому числі 

виготовлення КД) 

   

10. Зміни в Додаток до рішення міської ради від 04.06.2021 №04/13-21    

10.1. 

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 вул. Січових Стрільців, 15 

викласти в редакції: 

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 вул. Січових Стрільців, 15, м. 

Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

 

  

10.2. 

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: Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. 

Бурштин (для відділу освіти в т. ч. виготовлення КД) 

 викласти в редакції: 

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: Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. 

Бурштин (для відділу освіти в т. ч. виготовлення КД) 

102,211 

 

 

 

 

111,889 

  

11. 
Засипка і виложування ярів, балок з одночасним їх дренуванням в місті 

Бурштині по вулицях Волі та Яремчука 
34,0 

  

12. Організація і здійснення робіт з екологічної освіти зі створенням тематичних    



стінописів на тему «Червона книга Бурштинського Опілля»: 

12.1. - вул. Січових Стрільців будинок №1 (в тому числі виготовлення КД) 79,279   

12.2. - вул. Січових Стрільців будинок №9 (в тому числі виготовлення КД) 79,279   

12.3. - вул. Січових Стрільців будинок №17 (в тому числі виготовлення КД) 79,279   

13. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів    

13.1. 

- заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам на території зони зелених насаджень по вул. 

Міцкевича в місті Бурштин (в тому числі виготовлення КД) 

49,568 

  

14. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення    

14.1. - по вул. Зелена в селі Юнашків 49,847   

15. 

Розроблення технології, організація виробництва та застосування  матеріалів, 

використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання 

виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  

атмосферного повітря:: проведення ресурсозберігаючих заходів – утеплення фасаду 

житлового будинку по вул. Січових Стрільців №17 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення 

КД) 

150,00 

  

 

 

 

Секретар ради                                                                          Роман Іванюк 

 


