
проект 

від 13.09.2021 р.                                                                                                       № 3172 

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), Переліком природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2021 рік (рішення від 02.03.2021 №21/9-21), постановою Кабінету Міністрів України 

від 17 вересня 1996 року №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів", статтями 25,26 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, відповідно до 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця 

 

Начальник загального  відділу      _____________________   М.П.Яцик 

 

Перший заступник міського голови ___________________   Р.Б.Стасько 

 

Начальник фінансового  відділу      ____________________  О.І.Петровська 

 

Начальник юридичного відділу      ____________________   М.Я.Михайлишин 

 

Секретар міської ради                    _____________________  Р.Іванюк 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2021 № _________ 

«Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів  

з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді на 2021 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 11.12.2020 №13/2-20 Про Програму природоохоронних заходів 

з охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки  

- рішення міської ради: від 02.03.2021 №21/9-21 Про Перелік природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2021 рік 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

Розглянувши звернення та запити на виділення коштів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади, 

врахувавши рекомендації профільних депутатських комісій, пропонується внести зміни до 

Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік, 

згідно додатку 

3. Мета прийняття рішення: 

Забезпечення реалізації прийнятої Програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громад 

4. 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 N1147 

Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, а також 

Положенням Про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. Фінансування 

заходів перебуватиме в межах сум, які будуть затверджені рішенням міської ради. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених 

Програмою та Переліком природоохоронних заходів у 2021 році. 

7. Доповідач: 

Начальник земельно-екологічного відділу  В.М.Копаниця. 

 

 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                     В.М.Копаниця 

 

 

 



Додаток  

до проекту рішення міської ради  
від ____________ № __________ 

 

Зміни в 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 
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: 

1.1 

- Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1, для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) 

49,943   

1.2 

- Юнашківського клубу в селі Юнашків, вул. І. Кліща, 1 А, (в т. ч. виготовлення КД), для 

відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку 

галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) 

177,540   

1.3 - по вулиці Нововселів села Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 109,590   

1.4 
- по вул. Вітовського в с. Задністрянське Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) 
1691,076   

1.5 
- по вул. Б. Хмельницького в с. Куропатники Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (Капітальний ремонт) 
1041,804   

1.6 

- по вул. Коновальця, 3, в м. Бурштин, територія ДНЗ №6 (ясла - садок) «Пролісок», 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (Капітальний ремонт) для відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради 

1704,080   

1.7 
- по вул. Львівська в с. Дем’янів Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської 

області (капітальний ремонт) 
2341,537   

1.8 
- по вулиці Стуса, №6, №8 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) 
2535,000   

1.9 - по вул. Заставна в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 49,920   

1.10 - по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 299,986   

2 Заходи з озеленення: 

2.1 
- по Старомартинівського клубу в селі Старий Мартинів, вул. Польова,1, для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі культури 
49,603   



Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) 

2.2 - по вулиці Грушевського в с. Задністрянське 49,000   

2.3 - по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 116,684   

2.4 

- територія церкви Преображення Господнього по вул. Шевченка, 69, в селі Сарники (в т. ч. 

виготовлення КД) для відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на 

Програму «Духовне життя»  

49,500   

2.5 - по вул. Незалежності, в селі Сарники 49,500   

2.6 

- територія церкви Архистратига Михаїла по вул. Центральна, 10, в селі Діброва, Сарниківського 

старостинського округу (в т. ч. виготовлення КД) для відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради на Програму «Духовне життя» 

49,500   

2.7 
- територія церкви Зіслання Святого Духа по вул. Шевченка, 29, в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення 

КД) для відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

«Духовне життя» 

49,959   

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: 

3.1 

- проведення ресурсозберігаючих заходів - утеплення фасаду стін Юнашківського клубу по вул. І. 

Кліща, 1, А в с. Юнашків , (в т. ч. виготовлення КД), для відділу культури, туризму і зовнішніх 

зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023) Закон України №918 VІІІ від 24.12.2015 

169,832   

4 Реконструкція каналізаційних мереж та споруд на них 

4.1 - по вулиці Шевченка, 18 в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 43,067   

4.2 - по вул. О. Басараб, 3 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 146,928   

5 Проектні та проетно-конструкторські розроблення: 

5.1 

- робочий проект за об'єктом: «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі та споруд 

на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні по вулиці Романа Шухевича 

15 в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

49,564   

5.2 

- експертиза робочого проекту «Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі та споруд 

на ній на території Бурштинської центральної міської лікарні по вулиці Романа Шухевича 

15 в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області» 

8,309   

5.3 

- робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або зниженню до допустимого 

рівня їх негативного впливу по вул. Коновальця (льодова арена) в м. Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (в т. ч. держекспертиза)» 

48,000   

5.4 
- робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або зниженню до допустимого 
39,000   



рівня їх негативного впливу по вул. Т. Шевченка в с. Слобода Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області (в т. ч. держекспертиза)» 

6 Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод 

6.1 - по вулицях Стуса, Шухевича, Коновальця, О. Басараб 295,182   

6.2 - по Алеї Шептицького 150,000   

6.3 - в селі Різдвяни для КП «Житловик» 113,6304   

7 Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

7.1 

- реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: - чистка мулових площадок, заміна фільтрувального матеріалу 

для КП «Житловик» 

297,4152   

8 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 16.04.2021 № 03/11-21 

8.1 

- 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. Львівська в селі Дем’янів (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. Львівська в селі Дем’янів (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 

  

8.2 

- Заходи з озеленення: - від вулиці Січових Стрільців буд. №17 до вулиці Січ. Стрільців буд. №21 в місті 

Бурштин 

викласти в редакції: 

- Заходи з озеленення: - від вулиці Січових Стрільців буд. №17 до вулиці Січ. Стрільців буд. №21 в місті 

Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

  

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

9.1 

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: - вул. 

Шевченка в селі Насташине (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. 

Шевченка в селі Насташине (капітальний ремонт) (в тому числі виготовлення КД) 

  

9.2 

Заходи з озеленення: сектор почесних поховань по вул. Ст. Бандери в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення: сектор почесних поховань по вул. Ст. Бандери в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

  

9.3 
Заходи з озеленення: вул. Коновальця, 6 в місті Бурштин 

викласти в редакції: 
  



Заходи з озеленення: вул. Коновальця, 6 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

10 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.07.2021 № 08/16-21 

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: - вул. 

Молодіжна в м. Бурштин 

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. 

Молодіжна в 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: - вул. 

Стуса 11, 21 в м. Бурштин  

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. 

Стуса 11, 21 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

  

10.3 

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: - площа 

Героїв УПА м. Бурштин 

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: - - 

площа Героїв УПА м. Бурштин (в тому числі виготовлення КД) 

  

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                                                                                Роман Іванюк 


