
                                                                                                
                                                         УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ                                 
РІШЕННЯ    

 

 

Від 04 лютого 2015 р.                                                                             № 08/51-15 

м.Бурштин 

 

 

Про Програму  природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища  

по Бурштинській міській раді на 2015 рік 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів" (зі змінами),  міська рада  

 

вирішила: 

 

1. Затвердити Програму  природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2015 рік (додається). 

2. План Природоохоронних заходів по Бурштинській міській раді на 2015 рік, 

затверджений сесією міської ради 26.01.2015р. №03/49-2015 вважати додатком до «Програми  

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2015 рік».  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника фінансового відділу 

виконавчого органу міської ради, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

М. Коцура. 

 

 

 

Міський голова                                                                         П. Курляк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ДОДАТОК  

до рішення сесії №08/51-15 

від  04 лютого 2015 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 природоохоронних заходів з охорони навколишнього  

природного середовища по Бурштинській міській раді на 2015 рік 
 

 
 

Вступ 

 

Програма реалізації природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2015 рік  (надалі Програма) розроблена відповідно до 

ст. 19 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що  

належать до природоохоронних заходів" і визначає розв’язання проблем з охорони довкілля та 

подолання факторів, які негативного впливають на нього, вирішення наявних проблем екологічного  

та санітарно-епідеміологічного характеру населеного пункту, попередження забруднення 

підземних вод та поліпшення загального стану довкілля на адміністративній території м. Бурштина. 

Програма узгоджуються з бюджетом м. Бурштина та фінансується за рахунок коштів міського 

бюджету, із залученням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 

інших джерел фінансування.  

В процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни та доповнення до Програми 

затверджуються Бурштинською міською радою за поданням постійних комісій та виконавчого 

комітету міської ради. 

 

 

Проблеми, невирішені питання 

 

Занепокоєння викликає стан зливової каналізації та відсутність очистки дощових і талих вод. 

Зокрема, в індивідуальному секторі забудови міста відсутнє центральне каналізування стічних вод. 

Мешканці приватних будинків використовують септики для скиду цих вод. Однак, такі конструкції є 

проникними, що зумовлює забруднення поверхневих та особливо підземних вод, при тому, що висота 

стояння ґрунтових вод на території міста складає 2-3 м. Викладене, на даний час призвело до 

погіршення якісних показників криничної води у приватному секторі. 

Крім цього, поверхневі стоки, які включають в себе проникні у ґрунт каналізаційні стоки 

розповсюджуються по території міста, що зумовлює додаткове забруднення навколишнього 

природного середовища. Тому, на часі є необхідність будівництва водовідвідних канав по території 

міста та спрямування цих стоків на очисну споруду для забезпечення їх очистки перед скидом у 

Бурштинське водосховище. 

Поряд з викладеним, питання поводження з твердими побутовими відходами не знято з порядку 

денного. В місті запроваджено роздільне сміттєзбирання та забезпечено переважну більшість 

мешканців приватного сектору індивідуальними сміттєвими баками. Однак, існують окремі території, 

на яких утворюються неконтрольовані стихійні звалища сміття.  

Також, заслуговує на увагу необхідність підтримування та відновлення зелених насаджень на 

при будинкових територіях. А, враховуючи безпосередню близькість такого енергетичного об’єкту, 

як Бурштинська ТЕС, озеленення міської території є необхідною умовою для зменшення впливу 

викидів від спалювання вугілля на навколишнє природне середовище.  

При існуючому стані, спрямування екологічного податку зі сторони основного об’єкта 

господарювання – Бурштинської ТЕС, здійснюється лише на потреби Галицького району, чим 

створюються умови належного фінансування природоохоронних заходів міста Бурштина із 

населенням понад 18 тис. мешканців. Викладене в майбутньому може призвести до погіршення 

екологічної ситуації на території міста та ще більшого погіршення стану здоров’я міських жителів. 

 

 

 

 



 

 

 

Мета і пріоритетні напрямки роботи  

 

Основною метою Програми є поліпшення стану навколишнього природного середовища на 

території міської ради за допомогою впровадження наступного комплексу заходів:  

- вирішення проблеми несанкціонованих звалищ сміття та вчасне вивезення і утилізація 

побутових відходів, утворених на території міста; 

- збереження і відновлення зелених насаджень, реконструкція об’єктів зеленого господарства, 

відведення земельних ділянок під зони рекреації; 

- зменшення проникнення каналізаційних стоків у ґрунтові води за рахунок будівництва 

централізованих каналізаційних мереж і споруд на них; 

- зменшення техногенного навантаження на Бурштинське водосховище за рахунок будівництва 

споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку; 

- ліквідація місць засмічення накопичувачів стічних вод для повноцінного відведення підземних 

і поверхневих вод та припинення їх забруднення; 

- зменшення обсягів шкідливої дії води на існуючі об’єкти, за рахунок влаштування споруд 

відведення вод поверхневого стоку; 

- посилення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства; 

- покращення умов життя населення, екологічної ситуації; 

- пошук інших джерел фінансування будівництва об’єктів і споруд природоохоронного 

призначення, можливість залучення інвестицій у дану сферу; 

- пропаганда охорони навколишнього природного середовища через засоби масової інформації, 

видання поліграфічної продукції з екологічної проблематики. 

 

 

Комплекс заходів щодо поліпшення  

навколишнього природного середовища 

 

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

Основою охорони і раціонального використання водних ресурсів є виконання заходів, 

передбачених програмою соціально-економічного розвитку міста у тісній взаємодії з програмою 

реалізації природоохоронних заходів. Останні сприятимуть поліпшенню санітарного стану питної 

води та відповідного досягнення нормативної чистоти стокових вод за рахунок удосконалення систем 

очистки, знезараження та централізованого відведення стічних вод, що у кінцевому варіанті призведе 

до вирішення проблем забруднення підземних та ґрунтових вод, оздоровлення водосховища. 

З метою збереження поверхневих та підземних вод від забруднення необхідно здійснити:  - 

розчищення та берегоукріплення струмка «Рудка»;  

           - роботи по чистці існуючих систем відведення дощових і талих вод;  

           - продовжити будівництво нових водовідвідних каналів;  

           - забезпечити будівництво станції очистки дощових і талих вод; 

           - забезпечити будівництво центральних каналізаційних колекторів в  

             проблемних мікрорайонах з індивідуальною житловою забудовою; 

                    - для повноцінного відведення підземних і поверхневих вод та припинення їх   

  забруднення, вчасно ліквідовувати місця засмічення накопичувачів стічних вод. 

 

2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів 

Збереження і відновлення зелених насаджень та зон рекреаційного призначення на території 

міста і однією з умов забезпечення зниження негативного впливу на навколишнє природне 

середовище, в тому числі і на атмосферне повітря від факторів фізичного впливу, зокрема зольних 

викидів зі сторони Бурштинської теплоелектростанції. 

З цією метою, необхідно забезпечити вирішення наступних завдань: 

                     - планова реконструкція об’єктів зеленого господарства на території міста; 

                     - документальне оформлення відведення земельних ділянок під зони рекреації в  

                       місцях існуючих скверів; 

                     - збереження і відновлення зелених насаджень, в тому числі на при будинкових   

                       територіях; 

                     - створення нових зелених зон, передбачених Генеральним планом забудови   

   міста; 

                    - вжиття заходів по ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів та   

  видаленню аварійних, сухостійних  і фаутних дерев;  

                - посилення контролю за збереженням зелених насаджень на території міста.  

 



 

 

3. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів 

З метою зменшення обсягів відходів та їх негативного впливу на навколишнє природне 

середовище і здоров’я людей необхідно виконати наступні заходи: 

           - проводити постійний  моніторинг за роботою комунального підприємства  

             «Житловик» по дотриманню ним графіку санітарної очистки міста та вчасному  

              вивезенню утворених побутових відходів; 

                    - виявляти, фіксувати та вживати заходи по ліквідації несанкціонованих,  

                      стихійних звалищ сміття; 

                    - із залученням засобів масової інформації проводити роз’яснювальну роботу з   

                      суб’єктами господарювання та мешканцями міста про недопущення   

                      несанкціонованого та не у встановлених місцях скиду побутового і  

                      промислового сміття. 

                     
4. Екологічна освіта, зв’язки з громадськістю 

Для виховання у підростаючого покоління дбайливого ставлення до оточуючого середовища та 

економного підходу до використання мінеральних ресурсів проводити у загальноосвітніх закладах 

міста тематичні уроки по роздільному збору твердих побутових відходів та дбайливому ставленню до 

навколишнього природного середовища з використанням наглядних посібників. 

В засобах масової інформації (газета «Бурштинський вісник», сайт міської ради, портал 

«Відкрите місто») висвітлювати стан навколишнього природного середовища на території міста із 

винесенням на обговорення проблемних питань щодо збереження зелених насаджень, їх відновлення 

і дбайливого ставлення до існуючих зелених зон. 

З метою поліпшення екологічного стану міста спільними зусиллями суб’єктів господарювання, 

установ, освітніх закладів, комунального підприємства і громадськості міста привести в належний 

санітарний стан зелені зони, території вздовж струмків «Рудка» та «Охаба», прибережну смугу  

водосховища. 

 

5. Якісні критерії ефективності виконання Програми 

Через запровадження заходів, передбачених Програмою, будуть поетапно виконуватись 

наступні роботи: 

- по будівництву каналізаційних мереж для централізованого скиду стоків з їх 

подальшою очисткою на міських очисних спорудах.  

- по будівництву системи канав відведення дощових і талих вод, з їх очисткою на 

станції очистки таких вод, що дозволить поступово ліквідувати забруднення земель, 

криничних та поверхневих вод, та зменшити навантаження забруднених вод на 

Бурштинське водосховище; 

- по відведенню меж земельних ділянок для збільшення площ зелених насаджень, 

збереження зелених зон в місті з поступовим зменшенням техногенного навантаження 

на атмосферне повітря; 

-  по вчасному вивезенню і утилізації побутових відходів, утворених на території міста. 

 

6. Система контролю та звітності за ходом виконання Програми 

Програма створена на підставі звернень громадськості міста та аналізу стану навколишнього 

природного середовища, техногенного та урбаністичного впливу на нього. 

Міська рада доручає виконавчому комітету здійснювати керівництво і контроль за 

формуванням та реалізацією Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2015 рік.  

Розпорядником коштів спеціального фонду є міський голова, який діє в рамках чинного 

законодавства та забезпечує виконання природоохоронних заходів, передбачених цією Програмою. 

 Контроль за виконанням Програми здійснюють виконавчі органи міської ради, які діють в 

межах функцій, пов’язаних із координацією природоохоронної діяльності на території міста і 

вирішенням проблем житлово-комунального господарства та благоустрою міста Бурштина. 

Кошторисні видатки зі спеціального фонду міського бюджету на фінансування заходів 

Програми, розробляють виконавці Програми за участі комунального підприємства «Капітальне 

будівництво» відповідно до етапів їх виконання. 

Контроль за виконання заходів з реалізації Програми здійснює КП «Капітальне будівництво». 

Контроль за цільовим використанням коштів здійснює фінансовий та земельно-екологічний 

відділи виконавчого органу Бурштинської міської ради. 

 

 

Начальник-земельно-екологічного відділу                                        В.Копаниця 


