УКРАЇНА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Сьоме демократичне скликання
(Дванадцята сесія)

РІШЕННЯ
від 23.12.2016. № 397-12/2016
м. Івано-Франківськ
Про внесення змін до рішення
обласної ради від 25.12.2015.
№ 59-2/2015 “Про Обласну програму
охорони навколишнього природного
середовища до 2020 року” (зі змінами)
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання
природоохоронних заходів в області, оптимізації стану навколишнього природного
середовища, умов життєдіяльності населення та забезпечення екологічної безпеки
регіону, на виконання вимог статті 47 Закону України “Про охорону навколишнього
природного середовища” та статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” обласна рада
вирішила:
1.
Внести зміни до Обласної програми охорони навколишнього
природного середовища до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради
від 25.12.2015. № 59-2/2015 (зі змінами), а саме:
1.1. Викласти п. 8 Паспорта Програми в новій редакції:
8.
Прогнозні обсяги та джерела фінансування:
Роки

2016
2017
2018
2019
2020
Разом

Прогнозні обсяги та джерела фінансування (тис.грн.)
Всього
в тому числі за джерелами
Державний
Обласний
Місцевий
Інші
бюджет
бюджет
бюджет
джерела

506539,665
456745,754
436745,754
436745,754
436745,753
2273522,68

150000,0
120000,0
100000,0
100000,0
100000,0
570000,0

99176,032
99176,033
99176,033
99176,033
99176,033
495880,164

6167,3428
6167,3428
6167,3428
6167,3428
6167,3428
30836,714

251196,2902
231402,3782
231402,3782
231402,3782
231402,3772
1176805,802

1.2. У Додатку до Обласної програми охорони навколишнього природного
середовища до 2020 року (далі Додаток) “Пріоритетні природоохоронні заходи” у
рядку 1 “Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних ресурсів”
цифри “252559,17” замінити цифрами “272559,17” відповідно цифри “756163,078”
замінити цифрами “776163,078”;
у рядку Разом цифри “550000,0” замінити цифрами “570000,0” відповідно
цифри “2253522,68” замінити цифрами “2273522,68”.

1.3. Додаток “Підпрограма “Охорона і раціональне використання водних
ресурсів” Пріоритетні природоохоронні заходи” після розділу “Верховинський
район” доповнити такою позицією:

№
п/п

Назва заходу

1

2

Вартість
заходу
тис.грн.

Державний
бюджет
тис.грн.

3
4
Городенківський район
Реконструкція очисних споруд
21 м. Городенка Івано-Франківської
23169,806
20000,0
області
Всього по Городенківському району: 23169,806
20000,0

Інші джерела*
(кошти місцевих
бюджетів та інші
джерела не
заборонені
законодавством)
тис.грн.
5

У рядках “Всього з державного бюджету та “Всього для виконання заходів
підпрограми” цифри “252559,17” замінити цифрами “272559,17”.
1.4. У Додатку Підпрограми “Поводження з промисловими і побутовими
відходами” Пріоритетні природоохоронні заходи в п. 4 назву природоохоронного
заходу “Розширення та реконструкція споруд складування побутових,
промислових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ у м. Снятині”
замінити на “Розширення та реконструкція споруд складування побутових та
сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ в м. Снятин”.
2.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови
обласної ради С. Басараба і постійну комісію обласної ради з питань екології та
раціонального природокористування.

Голова обласної ради

Олександр Сич

