
проект 

від 22.12. 2020 р.                                                                                  №  2323 

м. Бурштин 

                                                                                                   
   

Про внесення змін в рішення Бурштинської міської ради  

від 23.04.2017 №19/30-17 «Про затвердження в новій  

редакції Положення про місцевий фонд охорони  

навколишнього природного середовища та Порядку  

планування та фінансування  природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища» 

 

  

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації постійних депутатських комісії, 

керуючись ст. 25,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада     

 

вирішила: 

 

1. Внести зміни в рішення Бурштинської міської ради від 23.04.2017 №19/30-17 «Про 

затвердження в новій редакції Положення про місцевий фонд охорони навколишнього 

природного середовища та Порядку планування та фінансування природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища» та викласти 

пункт 3 «Порядок планування та фінансування природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища» додатку 1 до вказаного рішення 

міської ради в наступній редакції: 

 

3.1. Розгляд запитів із супровідними документами, що надійшли до виконавчого 

комітету міської ради, здійснюється на засіданні постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою із залученням профільних спеціалістів виконавчого комітету та 

комунального підприємства «Капітальне будівництво». 

3.2. Під час розгляду запитів проводиться аналіз їх відповідності Переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 (зі змінами та доповненнями) та 

рішень Бурштинської міської ради. 

3.3. Зі схвалених Запитів формується проект Переліку природоохоронних заходів за 

програмою Фонду на наступний рік,  

3.4. Погоджений проект Переліку природоохоронних заходів подається на 

затвердження міської ради із зазначенням видатків в межах прогнозних показників 

надходження коштів до Фонду. 

3.5. Затверджений Перелік заходів є підставою для їх фінансування. 

3.6. Заходи з Фонду охорони навколишнього природного середовища фінансуються 

згідно розпорядження міського голови за погодженням постійної депутатської 

комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

2. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на земельно-

екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мар’яну Федів голову комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 



архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою; Тетяну Сенчину 

голову комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва; першого заступника міського голови 

Ростислава Стаська. 

 

 

 

 

Міський голова                                                       Василь Андрієшин 

 

 

 

 

 
 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця  

 

Начальник фінансового відділу  _______________________ О.І.Петровська 

 

Перший заступник міського голови ____________________ Р.Б.Стасько 

 

 

Юридичний відділ      ____________________   ________________________ 

 

 

 


