
Додаток 1 

до рішення міської ради  
від _____2021 № __/__-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 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 30.03.2021 № 29/10-21 

 

Заходи з озеленення: 

- Субвенція обласному бюджету для реалізації проекту «Амбулаторія монопрактики сімейної 

медицини по вулиці Шевченка с. Старий Мартинів Галицького району нове будівництво» 

викласти в редакції: 

- Субвенція обласному бюджету для влаштування зовнішніх каналізаційних мереж і споруд на 

них для реалізації проекту «Амбулаторія монопрактики сімейної медицини по вулиці Шевченка 

с. Старий Мартинів Галицького району нове будівництво» 

247,264   

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

 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод: 

- по вулицях Липовій, Енергетиків, Шухевича в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

- по вулицях Липовій, Енергетиків, Шухевича в місті Бурштин (для КП Житловик) 

49,656   

ДОПОВНИТИ ПЕРЕЛІК ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ: 

3. Проектні та проектно-конструкторські розроблення: 

3.1. 

- Експертиза проектної документації за об’єктом: «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 

Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківської області (капітальний ремонт)» 

5,592   

3.2. 
- Експертиза проектної документації за об’єктом: «Проведення заходів з захисту від підтоплення 

і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 
5,592   



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

Шептицького (окремими ділянками) в м. Бурштин Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт)» 

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: 

4.1. Вул. С. Стрільців, 15 220,759   

4.2. Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Бурштин для відділу освіти, в тому числі виготовлення КД 102,211   

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 – встановлення енергозберігаючих вікон в 

храмі святого Миколая в селі Новий Мартинів (відділ культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) (в т. ч. виготовлення КД) 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 

49,952   

 

 

 

Голова комісії                                                                                                                                                                                          Тетяна Сенчина 

 

 

 

Секретар комісії                                                                                                                                                                                        Мар’яна Федів 


