
 

  

УКРАЇНА 
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
(Дев’ята сесія) 

РІШЕННЯ 
від 10.09.2021. № 219-9/2021 

м. Івано-Франківськ 
 
 
Про внесення змін до рішення  
обласної ради від 23.12.2020  
№ 30-2/2020 «Про Програму  
охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області  
до 2025 року» (зі змінами) 

 
З метою впровадження і підвищення ефективності виконання 

природоохоронних заходів в області, покращення 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 Програми охорони навколишнього природного 
середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затвердженої рішенням 
обласної ради від 23.12.2020. № 30-2/2020 (зі змінами) (далі – Програма), а 
саме:  

доповнити Програму додатком 7 «Охорона і раціональне використання 
природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу». Пріоритетні 
природоохоронні заходи» (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 
голови обласної ради В. Гладія і постійну комісію обласної ради з питань 
екології, раціонального природокористування та розвитку туризму (С. Басараб). 
 
 
 
Голова обласної ради       Олександр Сич 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Гладій 
 

А. Пліхтяк 

М. Палійчук 
 

І. Мацькевич 

М. Королик 
 

 

Н. Косаревич 
 

 

Л. Млиниська 
 

 

О. Чорній 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7  
до Програми охорони навколишнього  
природного середовища  
Івано-Франківської області до 2025 року 

 
Підпрограма «Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу» 

Пріоритетні природоохоронні заходи 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Виконавець 

Термін 

виконання 

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. 

Очікувані 

результати 
всього 

в т. ч. за джерелами фінансування 

державний 

бюджет 

обласний 

бюджет* 

місцевий 

бюджет 
інші 

джерела 

1. Запобігання  
виникненню  і ліквідація 
лісових та степових  
пожеж і пожеж 
торфовищ та їх 
наслідків 

Управління екології 
та природних 
ресурсів обласної 
державної 
адміністрації, 
Головне управління 
ДСНС України в 
Івано-Франківській 
області та 
підпорядковані 
підрозділи, органи 
місцевого 
самоврядування 

2021-2025 
роки 

4000,0** - 4000,0** в межах 
бюджетних 
призначень 

в межах 
бюджетних 
призначень 

Запобігання 
шкідливому 

впливу пожеж 
на 

навколишнє 
природне 

середовище 

 Всього   4000,0**  4000,0**    

*- перелік природоохоронних заходів формується щорічно 
** - в межах коштів обласного бюджету, передбачених у додатку 1 до Програми на виконання підпрограми «Охорона і раціональне використання 
природних рослинних ресурсів і ресурсів тваринного світу»  

Начальник управління екології  

та природних ресурсів  

обласної державної адміністрації                                                                                                                            Андрій Пліхтяк                                                 
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