
                                                                                 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 30 березня 2021 року                                                                                      № 29/10-21 

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), постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 "Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", ст.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, згідно 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. 

 

 

 

     Міський голова                                                                                  Василь Андрієшин 

 

  



Додаток 

до рішення міської ради  
від 30.03.2021 № 29/10-21 

 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2021 рік 

 

 
№ 

п/п 

Назва заходу Сума тис. 
грн. 

Виконання  

 

Примітка 

 
Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України №1147 від 17.09.1996 р. (із змінами) 

 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ:  

 

 
  

 - вул. Міцкевича, м.Бурштин 36,0   

 - вул. Коновальця, м.Бурштин 34,5   

 - вул. Бандери, м.Бурштин 36,7   

 - вул. О.Басараб, м.Бурштин 32,2   

 - територія села Юнашків 33,114   

 Ремонт каналізаційних мереж і споруд на них 

- вул. Січових Стрільців,4 в місті Бурштин (капітальний ремонт) 

- вул. Шухевича,15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня» (капітальний ремонт) 

викласти в редакції: 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них 

- вул. Січових Стрільців,4 в місті Бурштин 

- вул. Шухевича,15 в місті Бурштин КНП «Бурштинська центральна міська 

лікарня»  

 

  

 Аварійна заміна каналізаційних мереж і споруд на них: 

- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин 

викласти в редакції: 

Реконструкція (аварійна заміна) каналізаційних мереж і споруд на них: 

- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин 

 

  

 Аварійна заміна обладнання, як такого, що використало свої технічні 

можливості 

викласти в редакції: 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах  

 

  

 - заміна шибера ф500 мм в грабельній КНС №2 

викласти в редакці: 

- шибер ф500 мм в грабельній КНС №2 

 

  



 видалити: 

Заміна обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості 

 
  

 - насос Faggiolati G420R2C1-T102AA2 (Італія) з монтажним комплектом 

викласти в редакції: 

- насос з монтажним комплектом 

 

  

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 

- село Новий Мартинів Новомартинівський НВК            (відділ освіти) 
299,716 

  

 - вул. В.Стуса,13 в місті Бурштин 213,444   

 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. І.Франка в селі Тенетники 49,91   

 - вул. Шевченка в селі Новий Мартинів 49,804   

 - вул. Шевченка в селі Сарники 99,834   

 - вул. Незалежності в селі Сарники 98,5   

 - вул. Центральна в селі Діброва 149,8   

 - вул. Зелена в селі Різдяни 45,131   

 - між селами Різдвяни та Німшин 49,448   

 - вул. І.Франка в селі Задністрянське 298,981   

 - вул. Зелена в селі Юнашків 46,65   

 - будинок культури в селі Тенетники 49,992   

 - від вул. І.Кліща до кладовища в селі Юнашків 951,034   

 Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування 

побутових, сільськогосподарських та промислових відходів  
-  машина навантажувально-прибиральна (на базі трактора)  

викласти в редакції: 

- екскаватор навантажувач з навісним обладнанням 

 

2300,00 

 

додати 

 

200,00 

  

 Заходи з озеленення:    

 - вул. В.Стуса,13 в місті Бурштин 108,745   

 - вул. Шевченка в селі Старий Мартинів 49,00   

 - вул. Шевченка в селі Різдвяни 49,00   

 - Субвенція обласному бюджету для реалізації проекту «Амбулаторія 

монопрактики сімейної медицини по вулиці Шевченка  с. Старий Мартинів 

Галицького району нове будівництво» 

247,264 

  

 Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення 

чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод: 

 
  

 - вул. О.Басараб в місті Бурштин 36,24   



 Придбання спецмашин для збору та перевезення побутових відходів на 

території Бурштинської міської територіальної громади Івано-

Франківської області 

викласти в редакції: 

Придбання спецмашин для збору, транспортування, перероблення, 

знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та 

промислових відходів на території Бурштинської міської територіальної 

громади Івано-Франківської області 

 

  

 Науково-технічні конференції і семінари та інші заходи щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища: 

викласти в редакції: 

Науково-технічні конференції і семінари та інші заходи щодо пропаганди 

охорони навколишнього природного середовища: 

90,0 

  

 - інформаційні послуги із забезпечення проведення круглого столу 

«Екологічні проблеми енергетичних міст та шляхи їх розв’язання» 
41,98 

  

 - послуги з організації проведення круглого столу «Екологічні проблеми 

енергетичних міст та шляхи їх розв’язання» 
48,0 

  

 Кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища    

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення                             

по  вул. Лісна від будинку №1 до будинку №17 в м. Бурштин,                             

Івано-Франківської області рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 

49,98 

  

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення                             

по  вул. Миколайчука від будинку №1 до будинку №17 в м. Бурштин,                             

Івано-Франківської області рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 

49,50 

  

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення                             

по  вул. Незалежності від будинку №2 до будинку №12 в м. Бурштин,                             

Івано-Франківської області рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 

45,50 

  

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення                             

по  вул. Квіткова від будинку №1 до будинку №17 в м. Бурштин,                             

Івано-Франківської області рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 

48,52 

  

 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення в                            

урочищі «Глинище» м. Бурштин, Івано-Франківської області  
рішення обласної ради від 19.02.2021 №70-4/2021 

298,0 
  

 

 

Секретар ради                                                                                 Роман Іванюк 

 


