
Проєкт рішення  

від 24.07. 2020 р.                                                                                                        № 2142 

 

Про внесення змін до «Плану природоохоронних  

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього  

природного середовища  

по Бурштинській міській раді на 2020 рік»  

 

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації постійних депутатських комісії, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", «Програмою 

природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки» (рішення від 23.12.2016 №23/21-16), ст. 25,26 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою ліквідації аварійної 

ситуації на КНС №2, міська рада  

вирішила: 

1.Внести зміни до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік»,    а саме: 

зняти з п. «Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві»: 

- влаштування резервуару каналізаційних стоків на вул.І.Франка» - -298,0 тис.грн. 

- заміна аераційних труб в контактних резервуарах - -140,0 тис.грн. 

зняти з п. «Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: вул.Герцена, Коротка» - -140,0 

тис.грн. 

- зняти з п. «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: урочище 

«Глинище» - -235,0 тис.грн. 

- зняти з п. «Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод» - -20,0 тис.грн. 

- направити на п. «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах: насос з 

шафою управління на КНС №2» - 833,0 тис.грн. 

- доповнити п. «Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення , захоронення, 

утилізації ТПВ по вул.Міцкевича» - 8,0 тис.грн. 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І.Федунків, начальника земельно-екологічного відділу 

В.Копаницю,  голову комісії земельної та з питань екології І.Карвацького, голову комісії з 

питань бюджету та економічного розвитку В.Рика, голову комісії з питань будівництва, 

архітектури та ЖКГ Т.Попика Т.  

 

 

Міський голова                         Роксолана Джура  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту __________________О.І.Драгун 

Перший заступник міського голови     _________________                                      В.Р.Гулик 

Начальник фінансового відділу             _________________                              О.І.Петровська 

Гол. бухгалтер                                         _________________                               І.М. Федунків 

Нач. відділу економіки і промисловості  ________________                                    М.С.Назар 

Юридичний відділ                                  _________________                              _____________ 

 

Секретар міської ради                                  ______________   Б.Б.Рибчук 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 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 23.12.2016 №23/21-16 Про Програму природоохоронних 

заходів з охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2017-2020 роки. 

3. Обґрунтування прийняття рішення: для ліквідації аварійної ситуації виходу з ладу насоса 

(12 років експлуатації) на підставі внесення змін до заходів  Плану природоохоронних 

заходів по Бурштинській міській раді на 2020 рік для закупівлі каналізаційного насосу з 

шафою управління на КНС №2 для збору і відведення побутових, промислових і 

необроблених каналізаційних стоків у муніципальних каналізаційних системах. 

Господарська діяльність водопровідно-каналізаційного господарства КП «Житловик» щодо 

утримання КНС здійснюється на праві господарського відання, як підприємства утвореного 

міською радою. Наразі комунальне підприємство немає можливості замінити фізично 

зношені основні засоби. 

 4. Мета прийняття рішення: виключення можливості аварійного забруднення оточуючого 

природного середовищачерез вилив побутово-фекальних стічних вод на поверхню або у 

водойми (водосховище) на територіїміста, а також зменшить значну затратність 

експлуатаціїінфраструктури тощо. 

5. 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 N 1147 Переліком видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів, а також Положенням Про місцевий фонд охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді.  

6. Фінансово-економічне обґрунтування: реалізація рішення не потребує додаткових витрат 

міського бюджету. Фінансування заходів перебуватиме в межах сум, затверджених рішенням 

міської. 

 7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: наслідками 

прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених Програмою та 

Планом природоохоронних заходів у 2020 році: надасть можливість КП «Житловик» 

провести заміну каналізаційного обладнання, що надасть можливість надання якісних послуг 

водовідведення побутових стоків та сприятиме покращенню впливу на оточуюче природне 

середовище. 

8. Доповідач: в.о.нач. земельно-екологічного відділу О.І.Драгун.  

 

 

Підготував: в.о.нач. земельно-екологічного відділу О.І.Драгун. 


