
 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 15.09.2022 р.                                      м. Бурштин                                                             № 174 

 

 

Про внесення змін в Програму природоохоронних заходів 

з охорони навколишнього природного середовища 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки  

 

Розглянувши звернення структурних підрозділів Бурштинської міської ради, 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти та першого заступника міського 

голови Ростислава Стаська. 

 

 

 

Міський голови                                                                                           Василь АНДРІЄШИН 
 



Додаток  

                                                                                                                                                                           до рішення виконавчого комітету міської ради  

                                                                                                                                                                           від 15.09.2022 р. № 174 

 

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) 

 Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них:  
 

1.1.1 - вул. Калуська 8,10,11,13 в м. Бурштин (аварійна промивка)                                - 0,3324 зняти  

1.1.2 - вул. Стуса 5,7,10,15,19 в м. Бурштин (аварійна промивка)                                   - 0,4206 зняти  

1.1.3 - вул. Стефаника, 15, 17 в м. Бурштин (аварійна промивка)                                   - 0,342 зняти  

1.1.4 - по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи)                                                - 0,7356 зняти  

1.1.5 - по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи)                                             - 0,8644 зняти  

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)  

- 3 326,832 зняти 

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

Бурштин                                                                                                                   
- 3 534,953 

зняти 

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) 

- 1 475,695 

зняти 

(фонд) 

 

1.1.17 
Реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них - по вул. Стефаника в м. 

Бурштин (аварійні роботи)                                                                                          
- 25,000 

зняти 

 Всього по підрозділу: 
- 6 889,480 

- 1 475,695 (фонд) 

 

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

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

1.2.2 - заміна щитів для збору плаваючих речовин                                                           - 0,002 зняти  



1.2.4 - заміна шиберів на первинних відстійниках                                                            - 0,001 зняти  

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

(ТК112/2)                                                                                                                       
- 0,001 

зняти  

 
Всього по підрозділу: - 0,004  

1.3 
Створення водоохоронних зон з комплексом гідротехнічних, санітарних та інших заходів, 

спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню водних ресурсів (П.3)                                                                                                                               
- 0,008  зняти  

 
Всього по підрозділу: - 0,008  

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

1.5.4 - вул. Міцкевича,49 в м. Бурштин (артсвердловина)                                             - 0,002 зняти 

1.5.5 - вул. Стефаника,15 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)                               - 0,095 зняти 

 
Всього по підрозділу: - 0,097  

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)                        - 1,354 зняти 
1.7.3 - по вул. Заозерна в селі Діброва (в т. ч. виготовлення КД)                                  - 1,346 зняти 

 
Всього по підрозділу: - 2,700  

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) 

2.1.4 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергоощадних світлодіодних 

світильників (LED) по вул. Калуська, вул. Стуса, вул. Коновальця в м. Бурштин  (в т.ч. 

виготовлення КД)                                                                        

- 1,327 зняти 

2.1.5 

- проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни на енергозберігаючі дверних воріт з 

утеплювачем приміщення 2 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 

України в Івано-Франківській в м. Бурштин (Закон України №918 VIII від 24.12.2015)                                                                                                                   

- 60,00 
 

зняти 

 
Всього по підрозділу: - 61,327  

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)                                                  
- 1 691,076 зняти 

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

територіальної громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
- 2 341,537 зняти 

3.1.5 
- біля будинків №8 та №6 по вул. Стуса в м. Бурштин Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) 
- 860,744 зняти 

3.1.6 - по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) - 299,986 зняти 

3.1.7 - по вул. Л. Українки в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) - 0,005 зняти 



3.1.9 - по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)  -  2,540 зняти 
3.1.13 - по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) - 0,204 зняти 

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

виготовлення КД) 
- 0,605 зняти 

3.1.16 - по вул. Калуська в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)                                              - 4,800 зняти  

3.1.19 - вул. Незалежності в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД)  4,652 направити 

3.1.29 - вул. Шевченка, вул. Поперечна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення КД) - 299,468 зняти 

3.1.30 - вул. Молодіжна в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)   - 1,230 зняти 

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

3.1.34 - урочище «Глинище» в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)                                    +4,606 направити 

3.1.35 
- по вул. Ст..Бандери,58 А Бурштинська гімназія №1 (для відділу освіти і науки) (в т. ч. 

виготовлення КД) 

- 299,962 

 
зняти 

(фонд) 

3.1.36 - по вул. Нова в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 
- 100,00 

 
зняти 

(фонд) 

3.1.38 - урочище «Паша» в с. Старий Мартинів (в т. Ч. Виготовлення КД) - 49,453  
зняти 

(фонд) 
3.1.40 - вул. Міцкевича в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)                                            + 0,169 направити 
3.1.41 - вул.Стефаника,17 в місті Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) - 1,348 зняти 
3.1.50 - вул. Ст. Бандери в м. Бурштин                                                                                                                                                   - 0,900 зняти 
3.1.65 - вул. Сагайдачного в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)               - 110,00 зняти 

3.1.78 -  по вулицях с. Дем’янів (аварійні роботи за наслідками зливових дощів) - 195,800 
зняти 

 

3.1.80 - по вул. Нова в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 
49,368 

 
направити 

(фонд) 

 Всього по підрозділу: 

- 149,453 (фонд) 

- 6 406,005 

49,368 (фонд) 

9,427 

 

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) - 1,347 зняти  

 
Всього по підрозділу: - 1,347  

3.3 Поліпшення малопродуктивних земельних угідь (П.32) 

3.3.1 - по вул. Шевченка в с. Бовшів  (знищення борщівника Сосновського) - 0,058 зняти  
3.3.4 - с. Старий Мартинів, в’їзд в населений пункт  (знищення борщівника Сосновського) - 0,098 зняти  

 Всього по підрозділу: - 0,156  
ІV. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 



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

(П. 46-1) 

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 м.Бурштин                     

- 6,093 зняти  

4.2.3 

Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам в зоні зелених насаджень по вул. Липова 

в м. Бурштин  

- 1,351 зняти  

4.2.4 

Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які 

загрожують природним екосистемам в зоні зелених насаджень по вул. Липова 

в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 

- 48,715 
зняти  

 

 
Всього по підрозділу: - 56,159  

4.3 Заходи з озеленення населених пунктів (П. 47) 

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

(капітальний ремонт) 
- 299,426 зняти 

4.3.2 - сквер Чорновола, м.Бурштин - 61,000 зняти 

4.3.3 - зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин - 65,000 зняти 

4.3.4 - вул. С. Стрільців, 4, місто Бурштин - 0,001 зняти  

4.3.5 - по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД)                           - 0,317 зняти  

4.3.6 - площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД)     - 1,963 зняти  

4.3.8 - по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) - 0,008 зняти  

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

виготовлення КД) 

- 49,863 

 
зняти  

(фонд) 

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) 

- 252,453 зняти 

4.3.11 - урочище «Паша» в с. Старий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД)  - 49,643  
зняти 

(фонд)  

4.3.12 - по вул. Шевченка в с. Старий Мартинів (в т. ч. виготовлення КД)  - 49,813  
зняти  

(фонд)  

 
Всього по підрозділу: 

- 149,319 (фонд) 

- 680,168 
 

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 

зняти 

 
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) 

6.1.1 

- 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)» 

- 48,900 зняти 

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, Калуська, Бандери в м. Бурштин Івано-Франківської області» в т. ч. 

проходження державної експертизи  

викласти в наступній редакції: 

- 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 

Калуська, Бандери в м. Бурштин Івано-Франківської області» в т. ч. проходження 

державної експертизи  

  

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) 

- 12,500 зняти 

6.1.8 

- експертиза проектної документації за об'єктом: «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) 

- 15,000 зняти 

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 

 

- 36,9197 
зняти 



Дністровського басейногово управління водних ресурсів) 

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 

- 0,028 

 

зняти 

6.1.18 

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

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вулиці 

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

(капітальний ремонт) (коригування) 

- 4,2720 зняти 

6.1.24 
Робочий проект «Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Шевченка в м. Бурштин 

Івано-Франківської області»  
- 45,000 

зняти 

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 

зняти 

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 

зняти 

 Всього по підрозділу: - 181,8897  

VII. СУБВЕНЦІЯ:  

7.8 

Субвенція обласному бюджету на Проведення заходів із захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, 

усунення або зниження до допустимого рівня їх негативного впливу на території та 

об’єкти відділення веслування на байдарках та каное Івано-Франківської ДЮСШ №1 

обласної ради по вул. Липова, 2 в м. Бурштин  

- 95,480 

 

 

зняти 

 Всього по підрозділу: - 95,480  

 Всього по додатку: 

- 14 424,4987 

- 1 774,467 (фонд) 

9,427 

49,368 (фонд) 

 

 

     

Керуюча справами виконавчого комітету                                                                                                                                    Надія КИЦЕЛА 


