
Додаток  

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 Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів: 

 
- в селі Юнашків по вулицях Колгоспна, Січових Стрільців, Шевченка, Остаповича (в т. ч. 

виготовлення КД) 
49,907   

 - в селі Бовшів, урочище Винна (в т. ч. виготовлення КД) 51,00   

 - в селі Насташине (в. т. ч. виготовлення КД) 43,20   

 - в селі Озеряни (в. т. ч. виготовлення КД) 52,00   

 - в селі Слобода (в. т. ч. виготовлення КД) 35,00   

 -     

2 
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: 

 - в селі Насташине по вул. Довбуша (в т. ч. виготовлення КД) 41,759   

 - в селі Юнашкіів ЗОШ 1 (в. т. ч. виготовлення КД) 49,946   

     

3 Організація і здійснення робіт з екологічної освіти:  

 - проведення екологічних тренінгів в селі Новий Мартинів 48,50   

     

4 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 02.03.2021 № 21/9-21 

 

 Заходи з озеленення: вул. Коновальця, м. Бурштин 

викласти в редакції:  
Заходи з озеленення: вул. Коновальця, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

   

     

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

 

Реконструкція (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 (в т. ч. виготовлення КД) 

   

6 Зміни в Додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 № 35/12-21 

 

Заходи з озеленення вул. Січ. Стрільців, буд № 4 в місті Бурштин 

викласти в редакції: 

Заходи з озеленення вул. Січ. Стрільців, буд № 4 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

   

 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 

- вул. Липова в м. Бурштин 

викласти в редакції: 

Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них: 

- вул. Липова в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

   

  
 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                                                    Роман Іванюк 


