
                                                                                                       
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
Від  24 грудня 2021 року                                                                                          № 16/25-21  

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2021 рік 
 

 

Розглянувши пропоновані зміни до Переліку природоохоронних заходів, 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), Переліком природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2021 рік (рішення від 02.03.2021 №21/9-21), постановою Кабінету Міністрів України від 

17 вересня 1996 року №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів", статтями 25,26 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, затверджений рішенням міської ради від 02.03.2021 №21/9-21, відповідно до 

додатку 1 до даного рішення.   

2. Заходи з Переліку природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2021 рік, які не були профінансовані у 2021 році та не зареєстровані в органах 

Державного казначейства, виключити з переліку відповідно до додатку 2 даного рішення.   

3. 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». 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

5. 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 


