
           ЗАТВЕРДЖЕНО  

           рішення міської ради 

           від 04.02.2022  № 01/27-22 
 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік 

    

№ З/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.) Примітка 

1 2 3 4 

І. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

1.1 
Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах 

необхідних споруд (П. 1) 

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
 

1.1.1 - вул. Калуська 8,10,11,13 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 88,6648 
 

1.1.2 - вул. Стуса 5,7,10,15,19 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 112,8044 
 

1.1.3 - вул. Стефаника, 15, 17 в м. Бурштин (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 15,2712 
 

1.1.4 - по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 124,6840 
 

1.1.5 - по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 158,4760 
 

1.1.6 - по вул. О.Басараб,2 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 49,8000  

1.1.7 
Реконструкція (аварійна заміна) каналізаційних мереж і споруд на них: 

- напірний каналізаційний колектор по вулиці Проектній в м. Бурштин 
49,688 

 

1.1.8 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Січових Стрільців в місті 

Бурштин (з влаштуванням модульної громадської вбиральні) 
1 180,0000 

 

1.1.9 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній на  

території Бурштинської центральної міської лікарні по вул. Романа Шухевича, 

15 в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

2 873,5190  

1.1.10 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. вулицях Котляревського, 

Гагаріна,  Хмельницького, Вітовського в м. Бурштин, Бурштинської міської 

територіальної громади   Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення КД) 

3326,8320  

1.1.11 Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин 3 873,1046  



1.1.12 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них по вулиці Сонячній в 

місті Бурштин 
3 534,953 

 

1.1.13 
Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них в населених пунктах 

Бурштинської міської територіальної громади (Програма про Фонд міської 

ради на виконання депутатських повноважень на 2021-2025 роки) 

8050,000 
 

1.1.14 
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них  

- село Новий Мартинів Новомартинівський НВК                  відділ освіти 
200,000 

 

 Всього по підрозділу: 23 637,797  

1.2 
Реконструкція на діючих підприємствах необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства (П. 1) 

1.2.1 - заміна струменаправляючих щитів, (КП «Житловик») 154,682  

1.2.2 - заміна щитів для збору плаваючих речовин, (КП «Житловик») 54,630  

1.2.3 - заміна мулових камер, (КП «Житловик») 76,394  

1.2.4 - заміна шиберів на первинних відстійниках, (КП «Житловик») 36,805  

1.2.5 
- заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), насосом тех. води №2 

(ТК112/2), (КП «Житловик») 
36,299  

 
Всього по підрозділу: 358,8100  

 

1.3 

Створення водоохоронних зон з комплексом гідротехнічних, санітарних та 

інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню 

водних ресірсів (П.3) (КП «Житловик») 
280,000  

1.4 Заходи, спрямовані на запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів (П.3) 

1.4.1 
- технічне переоснащення водозабору в урочищі «Корчева» в т.ч. виготовлення 

ПКД (КП «Житловик») 
260,000  

1.4.2 
- технічне переоснащення водозабору в урочищі «Коростовичі» в т.ч. 

виготовлення ПКД (КП «Житловик») 
290,000  

1.4.3 
- технічне переоснащення водозабірних споруд в т.ч. виготовлення ПКД (КП 

«Житловик») 
298,000  

 
Всього по підрозділу: 848,0000  

 
1.5 Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (П.7) 

1.5.1 - вул. Січ.Стрільців, 3, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 49,9452 
 

1.5.2 - вул. Січ.Стрільців, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 49,6032  

1.5.3 - вул. Стуса, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 49,6884  

 
Всього по підрозділу: 149,2368  

1.6. 
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод (П. 8) 



1.6.1 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод - вул. О.Басараб в місті 

Бурштин 

85,1400  

1.6.2 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод в селах Тенетники, 

Новий Мартинів, Старий Мартинів, Дем’янів, Бовшів, Задністрянське, Вигівка, 

Коростовичі, Куропатники, Насташине, Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 

199,0000  

 
Всього по підрозділу: 284,1400 

 
1.7. Заходи для боротьби з шкідливою дією вод (П. 12) 

1.7.2 - по вул. Шевченка в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 45,1020  

1.7.3 - по вул. Заозерна в селі Діброва (в т. ч. виготовлення КД) 45,7250  

 
Всього по підрозділу: 90,8270 

 
ІІ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

2.1 

Розроблення, технології, організація виробництва та застосування матеріалів, використання методів та 

впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення 

факторів забруднення  атмосферного повітря (П. 18) 

2.1.1 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих 

вікон, дверей та воріт з утеплювачем по вул. І. Франка,4 А в с. Озеряни,  (в т. ч. 

виготовлення КД) 

273,2980  

2.1.2 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих 

вікон в приміщеннях фекальних очисних споруд КП «Житловик» (для КП 

Житловик) 

95,0000 

 

2.1.3 
- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих 

вікон в приміщеннях водоочисних споруд КП «Житловик» (для КП Житловик) 
99,0000 

 

2.1.4 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергоощадних 

світлодіодних світильників (LED) по вул. Калуська, вул. Стуса, вул. Коновальця 

в м. Бурштин 

299,0  

 
Всього по підрозділу: 766,2980 

 
ІІІ. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 

Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і 

об'єкти (П.25) 

3.1.1 
- по вул. Вітовського в с. Задністрянське Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  
1 691,0760 

 

3.1.2 
- по вул. Б. Хмельницького в с. Куропатники Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
1 041,8040 

 



3.1.3 

- на території дитячого навчального закладу №6 (ясла-садок) «Пролісок» по вул. 

Коновальця,3, в м. Бурштин, Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (Капітальний ремонт) (для відділу освіти і науки 

Бурштинської міської ради) 

1 704,0800 
 

3.1.4 
- по вул. Львівська (від буд. №26 до вул. Зелена) в селі Дем’янів Бурштинської 

територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
2 341,5370 

 

3.1.5 
- по вулиці Стуса, №8 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт)  
860,7440 

 

3.1.6 - по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 299,9860 
 

3.1.7 - по вул. Л. Українки в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,5000 
 

3.1.8 - по вул. Зелена, в селі Тенетники (в т. ч. виготовлення КД) 298,0000  

3.1.9 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,4640  

3.1.10 
- по вулиці І.Кліща,25А, в селі Юнашків, адміністративний будинок (в т. ч. 

виготовлення КД) 
82,1150 

 

3.1.11 
- по вул. Коновальця в м. Бурштин (льодова арена) Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 
1 998,7030 

 

3.1.12 
- по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) 
1 079,6410 

 

3.1.13 - по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 49,2000  

3.1.14 
- на території зони зелених насаджень по вул. Міцкевича в м. Бурштин (в т. ч. 

виготовлення КД) 
145,896  

3.1.15 
- по вул. І. Франка с. Тенетники та вул. Шевченка в с. Новий Мартинів (в т. ч. 

виготовлення КД) 
157,3500  

3.1.16 - по вул. Калуська в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,8000  

3.1.17 - сквер Небесної Сотні в місті Бурштин 49,2400  

3.1.18 
- в районі вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в м. Бурштин 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 
906,0700  

3.1.19 - вул. Незалежності в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 100,9340  

3.1.20 
- по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного каналу по вул. 

Липовій в місті Бурштині 
5 215,0000 

 

3.1.21 - по вул. Т. Шевченка в селі Слобода Івано-Франківського району 770,6500 
 

3.1.22 
- по вул. Липова в місті Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) 
12 065,4580  

3.1.23 - по вул. Чорновола в с. Демֹ’янів 49,5590  

3.1.24 - вул. Франка с. Задністрянське 21,0220  

3.1.25 - на території Бурштинського ліцею №3 в м. Бурштин Бурштинської 1 541,623  



територіальної громади» (капітальний ремонт) (для відділу освіти і науки) 

3.1.26 

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: по вул. 

Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

6 890,0  

3.1.27 - по вул.Будівельників,2а в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  359,8821 
 

3.1.28 - по вул.Міцкевича в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  187,2169  

3.1.29 
- вул. Шевченка, вул. Поперечна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення 

КД) 
299,468  

3.1.30 - вул. Молодіжна в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 299,785  

3.1.31 - вул. Стуса в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 295,800  

3.1.32 - по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів (в т. ч. виготовлення КД) 49,6850  

3.1.33 - по вул. Зелена в с. Вигівка (в т. ч. виготовлення КД) 49,9850  

3.1.34 - урочище «Глинище» в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,000  

 Всього по підрозділу: 41 846,2741  

3.2 Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням (П. 28) 

3.2.1 в місті Бурштині по вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 48,9910 
 

 
Всього по підрозділу: 48,9910 

 
ІV. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 

4.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів (П. 44) 

4.1.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 48,0000 
 

 
Всього по підрозділу: 48,0000 

 

4.2 
Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним 

екосистемам (П. 46-1) 

4.2.1 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: заходи 

щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам по вул. Стуса, вул. Коновальця в місті 

Бурштин 

48,3360  

4.2.2 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів: заходи 

щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам в зоні зелених насаджень по вул. 

Міцкевича в місті Бурштин 

299,6000  

 
Всього по підрозділу: 347,9360 

 
4.3 Заходи з озеленення населених пунктів (П. 47) 

4.3.1 - територія сиротинця Святого Миколая (бувша школа) в селі Новий Мартинів  299,4260  



(капітальний ремонт) 

4.3.2 - сквер Чорновола, м.Бурштин 61,0000  

4.3.3 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин 65,0000  

4.3.4 - вул. С. Стрільців, 4, місто Бурштин 22,7150  

4.3.5 - по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 116,6840  

4.3.6 - площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 181,8580  

4.3.7 - по вул. Грушевського с. Задністрянське 47,8540  

4.3.8 - по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 49,5000  

4.3.9 
- по вул. Січ. Стрільців,18 Бурштинський ліцей №2 (для відділу освіти і науки) 

(в т. ч. виготовлення КД) 
49,8630  

4.3.10 

- території релігійно-історичного комплексу «Гора над Дністром» в селі Новий 

Мартинів (співфінансування переможця 12 обласного конкурсу проектів та 

програм розвитку місцевого самоврядування «Нове будівництво «Вежі Давида» 

в релігійно-історичному комплексі «Гора над Дністром» в селі Новий Мартинів) 

252,4530  

 
Всього по підрозділу: 1 146,353 

 
V. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

5.1 

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та 

машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових 

залишків (П. 68) 

5.1.1 

- придбання установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів: євроконтейнер під сміттєвоз для ТПВ відкидний оцинкований 1,1 м3, 

контейнер пластиковий з кришкою 0,1 т (КП ЕКО-СЕРВІС) 

280,0000 
 

 
Всього по підрозділу: 280,0000 

 

5.2 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або 

заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива (П. 74-1) 

5.2.1 
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Міцкевича м. Бурштин 
33,8460 

 

5.2.2 
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Шухевича м. Бурштин 
30,5460 

 

5.2.3 
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Герцена м. Бурштин 
27,2580 

 

 
Всього по підрозділу: 91,6500 

 
VІ. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА 



ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

6.1 
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи (П. 78) 

6.1.1 

- робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти по вулицях Калуській та С.Бандери в м. Бурштин Івано-

Франківської області (нове будівництво)» 

48,9000  

6.1.2 

- робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти по вулиці Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківської 

області» в т. ч. проходження державної експертизи 

150,0000  

6.1.3 

- виготовлення робочого проекту: Нове будівництво каналізаційних мереж і 

споруд на них по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин (з влаштуванням 

модульної громадської вбиральні) (в тому числі експертиза проекту) 

49,9880 
 

6.1.4 

- робочий проект: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод  по вул. Ст. 

Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на Програму розвитку галузі 

культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023, територія 

католицького костелу) 

40,9000 
 

6.1.5 

- інженерно-геодезичні вишукування до робочого проекту: «Заходи для 

боротьби зі шкідливою дією вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» 

(відділ культури на Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2023, територія католицького костелу) 

48,0000 
 

6.1.6 

- експертиза робочого проекту за об’єктом: «Заходи для боротьби зі шкідливою 

дією вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2023, територія католицького костелу) 

12,5000 
 

6.1.7 

- виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: 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: по 

вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

49,7920 
 

6.1.8 - експертиза проектної документації за об'єктом: «Проектні та проектно- 15,0000 
 



конструкторські розроблення: 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: по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

6.1.9 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: інженерно-геодезичні 

вишукування до робочого проекту: 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: по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

40,4470 
 

6.1.10 

- виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. 

вулицях Сагайдачного, Петлюри, Івана Франка, Над Потоком в м. Бурштин 

Івано-Франківського району Івано-Франківської області» 

252,0000 
 

6.1.11 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза проектної 

документації за об'єктом: Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на 

них по вул. вулицях Сагайдачного, Петлюри, Івана Франка, Над Потоком, в м. 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

33,0000  

6.1.12 
- проектні та проектно-конструкторські розроблення: Будівництво 

каналізаційної мережі і споруд на них до «Індустріального парку Бурштин» 
698,0000  

6.1.13 

- розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція та 

технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів в с. Різдвяни 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області». 

450,0000  

6.1.14 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: заходи щодо відновлення і 

підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану 

р.Дністер в с. Новий Мартинів Бурштинської міської громади Івано-

Франківського району Івано-Франківської області (в тому числі виготовлення 

ПКД та проведення процедури ОВД для Дністровського басейногово 

управління водних ресурсів) 

136,0000  

6.1.15 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: Будівництво,  розширення 

та реконструкція розплідників і ферм для розведення диких звірів та птахів з 

метою їх розселення в природному середовищі. 

242,089 

 

6.1.16 

- експертиза проектної документації за об'єктом: Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об'єкти по вулиці Стуса, №8 в м. Бурштин 

4,2720 

 



Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний 

ремонт) 

6.1.17 

- експертиза проектної документації за об'єктом: Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об'єкти по вул. Т. Шевченка в селі Слобода 

Івано-Франківського району 

4,3000 

 

6.1.18 

- експертиза проектної документації за об'єктом: Заходи з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

геологічних процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх 

негативного впливу на території і об'єкти по вулиці Будівельників,2а в м. 

Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області  

4,2720 
 

6.1.19 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: Будівництво очисних 

споруд глибокого  біологічного очищення стічних вод продуктивністю 

2500м.куб/год в с. Німшин Івано-Франківської області (в т.ч. експертиза) для 

КП Житловик 

200,0000 
 

6.1.20 

- проектні та проектно-конструкторські розроблення: посилення і ремонт стін 

між первинними вістійниками, стабілізаторами і аеротенками на каналізаційних 

очисних спорудах в с. Німшин Івано-Франківської області (в т.ч. експертиза) 

для КП Житловик 

49,0000 
 

 
Всього по підрозділу: 2 528,4606 

 

6.2 
Проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони 

навколишнього природного середовища (П. 80) 
49,5  

 Всього по підрозділам: 72 802,2735  

7 
Субвенція   бюджету Галицької міської територіальної громади для  

здійснення природоохоронних заходів:  

 

 

7.1 

- придбання та впровадження установок для збору побутових відходів за 

адресою вул. Галицька,18А , с. Блюдники, Блюдниківського старостинського 

округу Галицької міської територіальної громади, Івано-Франківської області 

49,9000 
 

7.2 

- збір та вивіз відходів з території за адресою вул. Галицька,18А , с. Блюдники, 

Блюдниківського старостинського округу Галицької міської територіальної 

громади, Івано-Франківської області 

49,9000 
 

7.3 

- заходи з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання 

небезпечних геологічних процесів за адресою вул. Галицька,18А , с. Блюдники, 

Блюдниківського старостинського округу Галицької міської територіальної 

300,0000 
 



громади, Івано-Франківської області 

7.4 
- озеленення території установи в м. Галич, вул. Коновальця,11 

(адміністративний будинок) та вул. Коновальці,13 (відділення денного догляду) 
49,9000 

 

7.5 

- озеленення території установи за адресою вул. Галицька,18А , с. Блюдники, 

Блюдниківського старостинського округу Галицької міської територіальної 

громади, Івано-Франківської області 

350,3000 
 

 
Всього по підрозділу: 800,0000 

 

 
Всього по додатку: 73 602,2735 

 
КОШТИ ОБЛАСНОГО ФОНДУ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

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 Бурштинського ліцею №3 

в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади (в т.ч. виготовлення 

проектно-кошторисної документації) 

500,000 

Рішення обл. 

ради від 

24.12.21  

№355-11/2021 

 

 


