ПРОТОКОЛ №3
Спільного засідання комісій з питань фінансів, бюджету, планування соціально –
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань
земельних відносин, природокористування, планування, території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою
24.02.2021 р.

м. Бурштин

На спільному засіданні комісій присутні депутати міської ради:
1. Сенчина Тетяна Мирославівна;
2. Василащук Наталія Мирославівна;
3. Очкур Ганна Йосипівна;
4. Король Ольга Мирославівна;
5. Федів Мар’яна Володимирівна;
6. Ковальчук Петро Іванович;
7. Дулик Ігор Остапович;
8. Пізь Іван Мирославович;
9. Бублінський Василь Володимирович.
Відсутні:
1. Рик Володимир Любомирович;
2. Савка Петро Степанович.
На засідання комісії запрошені:
1. Володимир Копаниця – начальник земельно-екологічного відділу
Бурштинської міської ради;
2. Ольга Петровська – начальник фінансового відділу
3.
Марія Назар – начальник відділу економіки і промисловості Бурштинської
міської ради;
4.
Роман Іванюк – секретар Бурштинської міської ради;
5.
Ростислав Стасько – перший заступник міського голови;
6.
Іван Драгун – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих
органів;
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Проект №2493 Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021
рік.
СЛУХАЛИ:
1.
Про обрання головуючого спільного засідання комісій.
Депутатом Федів М. було запропоновано кандидатуру Тетяни Сенчини.
Головуючим на спільному засіданні комісій обрали – Тетяну Сенчину.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9, «Проти» - 0, «Утрим.» - 0.
2.
Про обрання секретаря спільного засідання комісій.
Депутатом Очкур Г. Й. запропонована кандидатура Мар’яни Федів.
Секретарем на спільному засіданні комісій обрали – Тетяну Сенчину.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 9, «Проти» - 0, «Утрим.» - 0.
3. Проект №2493 Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду
охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2021
рік.
ДОПОВІДАВ: Володимир Копаниця - начальник земельно-екологічного відділу

Бурштинської міської ради, який ознайомив депутатів з проектом рішення та
запропонував перейти до розгляду додатку до даного проекту, в якому більш детально ми
зможемо ознайомитися з переліком природоохоронних заходів.
ВИСТУПИЛИ:
- Ігор Карвацький, який запропонував, доповнити пункт: Проектні та проектноконструкторські розроблення, підпунктом: Розроблення технологій, використання
методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання винекненню,
зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря,
для моніторингу навколишнього середовища, та закласти суму в розмірі 199,0 тис.
грн.;
- Наталія Василащук, яка запропонувала, збільшити суму на придбання та
впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування,
перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських та
промислових відходів - машина навантажувально-прибиральна (на базі трактора),
до 2300,0 тис. грн.
- Тетяна Сенчина, головуюча на спільному засіданні комісій, яка запропонувала
збільшити суму на придбання установок, обладнання та машин для збору,
транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та
промислових відходів, а саме контейнерів 1.1 м. куб., 0,12 м. куб., 0,1 т., до 900,0
тис. грн.
- Іван Пізь, який запропонував, зняти з переліку природоохоронних заходів, ремонт
каналізаційних мереж і споруд на них, а саме, вул. Коновальця, м. Бурштин, ЗОШ
№3 (капітальний ремонт), у зв’язку з відсутністю проектно-кошторисної
документації;
- Наталія Василащук, яка запропонувала, доповнити перелік прироохоронних
заходів пунктом Будівництво каналізаційної мережі в с. Дем’янів, а саме по вул. Лесі
Українки та Богдана Лепкого, на суми 577,00 та 80,00 тис. грн., відповідно.
- Наталія Василащук, яка запропонувала, зняти з переліку прироохоронних заходів,
з 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, а саме, по вул.
Зелена в селі Куничі та по вул. Б. Хмельницького в селі Куропатники, та зменшити
на 194,992 тис. грн. та 215,00 тис. грн. відповідно, та доповнити заходами від
підтоплення та затоплення по вул. Львівська в селі Дем’янів на суму 299,24 тис. та
по вул. Січових Стрільців, м. Бурштин ЗОШ №2 (кап. ремонт) на суму 280,00 тис.
грн.;
- Тетяна Сенчина, яка запропонувала, зменшити суму передбачену на Ліквідацію
лісових та степових пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків (субвенція 3 ДПРЧ м.
Галич у ДСНС України в Івано-Франківській області) МІСЦЕВА СУБВЕНЦІЯ, до
650 тис. грн., а другу частину до фінансувати з наступної субвенції.
- Володимир Копаниця, який запропонував внести технічну правку, а саме: на
інвентаризацію зелених насаджень на орієнтовній площі 12,5 га в м. Бурштин по
вул. Міцкевича з розробкою концепції їх розвитку замінити суму 298,00 тис. грн.
на 250,00 тис. грн.
- Ганна Очкур запропонувала доповнити даний перелік заходами з озеленення
скверу Т. Шевченка в с. Бовшів на суму 49,00 тис. грн.
- Мар’яна Федів, також запропонувала доповнити даний перелік заходами з
озеленення території села Вигівка на суму 49,764 тис. грн. (згідно поданого
кошторису);
- Петро Ковальчук, який запропонував збільшити суму видатків на Розширення
необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в комунальному
господарстві, а саме ремонт вітродувки ВР-106-60-1,6 до 231 тис. грн.;

-

Ганна Очкур, яка запропонувала передбачити видатки на Науково-технічні
конференції і семінари та інші заходи щодо пропаганди охорони навколишнього
природного середовища в сумі 90.00 тис. грн.
ВИРІШИЛИ: погодити проєкт рішення №2493 зі змінами згідно додатку №1 та
винести на розгляд сесії.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 9 чол, «проти» - 0 чол., « утрим» - 0 чол.
Голова комісії

Тетяна Сенчина

Секретар комісії

Мар’яна Федів

