
 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.07.2022 р.                                   м. Бурштин                                                           № 130 

 

 

Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів 

з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

Розглянувши подану директором КП «Капітальне будівництво Бурштинської міської 

ради» службову записку від 13.07.2022 року, відповідно до положень Конституції 

України, керуючись статтями 28, 31, 40, 52, 59 та 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 91 Бюджетного кодексу України, постановою 

Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 №252 «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», рішенням Бурштинської міської 

ради від 11.12.2020 №13/2-20 «Про Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді 

на 2021-2025 роки», рішенням Бурштинської міської ради від 04.02.2022 №01/27-21 «Про 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього 

природного середовища по Бурштинській міській територіальній громаді на 2022 рік» 

виконавчий комітет Бурштинської міської ради  вирішив: 

 

1. Внести зміни в Програму природоохоронних заходів з охорони навколишнього 

природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки 

затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 №13/2-20: 

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» (Іван Туз). 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного 

рішення покласти на земельно-екологічний відділ (Володимир Копаниця). 

4. Вважати таким що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 

03.06.2022 №107 «Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти та першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

Міський голова                                                                              Василь АНДРІЄШИН 



Додаток до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від  29.07. 2022 р. № 130  

Про внесення змін в 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) 

1.1.11 Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин 

додати 
+ 3 873,1046  

 Всього по підрозділу: 3 873,1046  

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) 

2.1.21 

- проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Бандери, 77 в місті Бурштин 

(аварійні роботи) 

299,604  

2.1.22 

- проведення ресурсозберігаючих заходів по аварійній заміні трубопроводів 

тепломережі на попередньо ізольовані труби по вул. Герцена в місті Бурштин, 

(аварійні роботи) 

298,914  

 Всього по підрозділу: 598,518  

    

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) 

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

області (капітальний ремонт) 

додати 

+ 7 200,0 

 

3.1.26 - по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт)                                          додати + 6 890,0  



3.1.27 - по вул. Будівельників в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (Капітальний ремонт) (Коригування) 

додати 

+ 547,099 

 

3.1.68 - по вул. Міцкевича (в т. ч. виготовлення КД) 298,481  

 ВСЬОГО по підрозділу: 14 935,58  

    

V. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

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) 

5.2.9. 
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів по вул. Перемоги в с. Вигівка 
49,678  

 ВСЬОГО по підрозділу 49,678  

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) 

6.1.37 

Робочий проект: «Поточний ремонт окремих приміщень пологового відділення на 

другому поверсі КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» по вул. Шухевича, 15 

в м. Бурштин Івано-Франківської області» (в т. ч. проходження експертизи) 
47,400 

 

6.1.38 

Робочий проект: «Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або 

зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Липова в м. Бурштин  

Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Поточний ремонт)» 

26,700  

6.1.39 

Експертиза робочого проекту «Проведення заходів із захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці Липова 

в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Поточний 

ремонт)» 

9,635  

6.1.40 
Робочий проект: «Проведення заходів із захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення або 
49,560  



зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Стефаника в м. 

Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської області (Поточний 

ремонт)» 

6.1.41 

Експертиза робочого проекту «Проведення заходів із захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. 

Стефаника в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-Франківської 

області (Поточний ремонт)» 

9,635  

6.1.42 

виготовлення проекту «Будівництво сміттєпереробного і сміттєспалювального заводу 

за межами населеного пункту с. Різдвяни Бурштинської міської ради Івано-

Франківського району Івано-Франківської області» 
297,500  

 ВСЬОГО по підрозділу: 
142,930 

+ 297,500 
 

6.2 

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо 

пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, 

створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо (П. 80) 

6.2.1 
проведення заходів з екологічної тематики щодо пропаганди охорони навколишнього 

природного середовища (видання поліграфічної продукції з екологічної тематики) 
29,900  

 ВСЬОГО по підрозділу: 29,900  

    

VII. СУБВЕНЦІЯ 

7.5 Для надання субвенції обласному бюджету (ДП ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ) для виконання наступних заходів : 

7.5.1 Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектна в місті Бурштин 

зняти 
- 3 873,1046 

 

7.5.2 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 вул. Липова в місті 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

зняти 

- 7 200,000 

 

7.5.3 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 вул. Стефаника в 

м. Бурштин 

Зняти 

- 6 890,000 

 

7.5.4 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 вул. Будівельників 

- 547,099 

 



в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області (Коригування) 

Зняти 

 Всього по підрозділу: - 18 510,2036  

    

VIII. ЗМІНИ в рішення міської ради від 26.05.22 № 16/34-22 

7.4 Субвенція державному бюджету для Національного заповідника Давній Галич для 

співфінансування розроблення (корегування) та реалізації проекту «Розвиток 

лісопаркової зони на території пам’ятки архітектури національного значення  «Замок 

Галицький» в м. Галич Івано-Франківської області (охоронний №090018-Н)» 

ВИКЛАСТИ В РЕДАКЦІЇ: 

Субвенція державному бюджету для Національного заповідника «Давній Галич» для 

здійснення заходів: 

- Витрати на утримання об’єктів природно-заповідного фонду (придбання 

матеріалів) (п.57 ПКМ №1147 від 17.09.1996р. зі змінами «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів») 

- Поточний ремонт будівель (приміщень), установ природно-заповідного фонду 

(приміщень Національного заповідника «Давній Галич») (п.57 ПКМ №1147 від 

17.09.1996р. зі змінами «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів») 

100,000 

 

 

 

 

49,900 

 

 

49,900 

 

 Всього по підрозділу: 99,800  

    

VIII. ЗМІНИ в рішення міської ради від 30.06.22 № 13/36-22 

8.30 Пункт 5.2.8: 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): - вул. Шевченка в м. Бурштин, для КП ЕКО-СЕРВІC 

викласти в редакції: 

- вул. Шевченка в м. Бурштин 

 

    

ХІ. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу пунктом 

11.1 Заходи щодо охорони тваринного світу (придбання матеріально-технічних засобів, тощо) (П.50) 

11.1.1 
Заходи щодо охорони тваринного світу (придбання матеріально-технічних засобів 

тощо) 

49,554  
 

 Всього по підрозділу 49,554  

 
ВСЬОГО: 

1268,861 

+ 297,500 

 

                                Керуючий справами виконкому                                                                                                           Надія КИЦЕЛА 


