
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                                   № 01/40-22 

м.Бурштин 

 

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 та 

депутатів Бурштинської міської ради, керуючись рішенням Бурштинської міської ради від 

11.12.2020 № 13/2-20 «Про затвердження програми природоохоронних заходів з охорони 

навколишнього природного середовища Бурштинської міської територіальної громади на 

2021-2025 роки» (зі змінами), 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 раді на 2022 рік», постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 "Про затвердження переліку видів 

діяльності, що належать до природоохоронних заходів", статтями 25 та 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, 

затвердженої рішенням 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 раді 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 заступника міського голови Івана 

Драгуна. 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН



Додаток  

до рішення міської ради 

від 25.11.2022 № 01/40-22  

 

Про внесення змін в Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони  

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2022 рік 

    

№ з/п 

Назва заходу 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України  № 1147 від 17.09.1996 (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) 

1.1.13 
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) 

- 94,90 

- 295,981 

- 300,00 

- 300,00 

- 100,00 

- 139,779 

- 65,00 

- 148,00 

- 200,00 

- 200,00 

- 105,00 

- 160,00 

- 5,780 

- 98,00 

- 70,904 

зняти 

 

1.1.27 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Проектній в м. Бурштин Івано-

Франківської області 
198,985 

направити 

 

 
Всього по підрозділу: - 2 283,344 (фонд)  



198,985 

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) 

2.1.24 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 

приміщенні третього корпусу Ліцею №2 в м. Бурштин по вул. Січ. Стрільців,33 (для 

відділу освіти і науки Бурштинської міської ради) 

65,00 
направити 

 

2.1.25 

- проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон та 

дверей по вул. Б.Хмельницького, 25 в с. Коростовичі, будинок культури, для відділу 

культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2022-2024 

р.р. (в т. ч. виготовлення КД) 

60,00 
направити 

 

 Всього по підрозділу: 125,00  

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) 

3.1.25 

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 - на території 

Бурштинського ліцею №3 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади» 

(капітальний ремонт) (для відділу освіти і науки Бурштинської міської ради)  

225,00 

 

направити 

 

 Всього по підрозділу: 225,00  

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) 

 
Всього по підрозділу: 

  
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) 

 Всього по підрозділу:   

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 

6.1.45 

Експертиза робочого проекту «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» с. Бовшів Івано-

Франківської області» 

33,00 
направити 

 

 
Всього по підрозділу:  

 
VII. СУБВЕНЦІЯ: 

 Всього по підрозділу:   

 

   

 

Секретар міської ради                                                                                                            Роман Іванюк 


