
проект 

 

від 16.06. 2022 р.                                                                                                №4561  

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів 

з охорони навколишнього природного середовища  

Бурштинської міської територіальної громади  

на 2021-2025 роки 

 

 

Розглянувши запити на виділення коштів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади, звернення 

структурних підрозділів Бурштинської міської ради, 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 2022 рік (рішення від 04.02.2022 №01/27-21), 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 Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

(рішення Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №13/2-20), а саме: 

1.1. Внести зміни в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді  

на 2022 рік, затверджений рішенням міської ради від 04.02.2022 №01/27-21, відповідно до 

додатку. 

2. Технічний нагляд за виконанням підрядних робіт Переліку природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор проекту  _____________________________________  В.М.Копаниця 

 

 

Начальник загального  відділу      _____________________   М.П.Яцик 

 

 

Перший заступник міського голови ___________________   Р.Б.Стасько 

 

 

Начальник фінансового  відділу      ____________________  О.І.Петровська 

 

 

Начальник юридичного відділу      ____________________   М.Я.Михайлишин 

 

 

Секретар міської ради                    _____________________  Р.Іванюк 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської ради від _________ 2022 № _________ 

«Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів  

з охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської 

територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 

1. Автор проекту:  

Земельно-екологічний відділ виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

2. Нормативні документи:  

- постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів" 

- рішення міської ради: від 11.12.2020 №13/2-20 Про Програму природоохоронних заходів 

з охорони навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025 роки  

- рішення міської ради: від 04.02.2022 №01/27-21 Про Перелік природоохоронних заходів 

з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2022 рік 

2. Обґрунтування прийняття рішення:  

Розглянувши звернення та запити на виділення коштів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади, 

врахувавши рекомендації профільних депутатських комісій, пропонується внести зміни в 

Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (рішення Бурштинської 

міської ради від 11.12.2020 №13/2-20), а саме внести зміни в Перелік природоохоронних 

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік, згідно додатку. 

3. Мета прийняття рішення: 

Забезпечення реалізації прийнятої Програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громад 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання: 

Загальні засади та порядок використання коштів екологічного податку визначені 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N1147 

Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, а також 

Положенням Про місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській міській раді. 

5. Фінансово-економічне обґрунтування: 

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат міського бюджету. Фінансування 

заходів перебуватиме в межах сум, які будуть затверджені рішенням міської ради. 

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення: 

Наслідками прийняття розробленого проекту рішення стане реалізація передбачених 

Програмою та Переліком природоохоронних заходів у 2022 році. 

7. Доповідач: 

Начальник земельно-екологічного відділу  В.М.Копаниця. 

 

 

Підготував: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                                 В.М.Копаниця 

 


