
ПРОТОКОЛ 
від  9-12 квітня 2019  р.            № 11 

 

 

Спільного засідання: - комісії  земельної та з питань екології 

          - комісії  з питань бюджету та економічного розвитку 

                                       - комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

  
На засіданні присутні: 

 

Комісія земельна та з питань екології 
Драбчук О.Т. - член комісії земельної та з питань екології 

Дидик Р.В. - член комісії земельної та з питань екології 

Соронович К.М. - секретар комісії земельної та з питань екології 

 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку 

Рик В.Л - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

Процик А.С. - член комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

Сенчина Т.М. - член комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

Попик Т.Д. - голова комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

Харів І.Р. - член  комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

Тимошик М.Г. - член  комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

 

Запрошені: 
         Копаниця В.М. - начальник земельно-екологічного відділу 

         Петровська О.І. - начальник фінансового відділу 

 

Порядок денний: 

 

1. Проект №1586 «Про внесення змін в Додаток до рішення міської ради від 27.03.2019 

№19/69-19 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 

рік» 

 

СЛУХАЛИ: 1. Проект №1586 Про внесення змін в Додаток до рішення міської ради від 

27.03.2019 №19/69-19 «Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді на 2019 рік». 

 

ДОПОВІДАВ: Копаниця В.М. - начальник  земельно-екологічного відділу. Повідомив, що 

при прийнятті рішення №19/69-19 від 27.03.2019 «Про внесення змін до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» була допущена технічна помилка, а 

тому пропонується внести зміни в Додаток до вказаного рішення, де розділ 2 «Заходи з 

озеленення» пункт «- вул. Стуса 135,0 тис. грн..» викласти в такій редакції: розділ 2 «Заходи 

з озеленення» пункт «- вул. Стуса 130,0 тис. грн..». Тобто, замінити суму 135,0 тис. грн.. на 

суму 130 тис. грн.. 

 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ:  
 

       Рик В.Л. - голова комісії з питань бюджету та економічного розвитку, який погодився з 

даною пропозицією, і запропонував, якщо більше не має зауважень, направити проект на 

затвердження сесії міської ради. 

 
 

За результатами обговорення  ВИРІШИЛИ: 
 

Внести зміни в Додаток до рішення міської ради від 27.03.2019 №19/69-19 «Про 

внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік» та 

викласти розділ 2 «Заходи з озеленення» пункт «- вул. Стуса 135,0 тис. грн..» в такій 

редакції: розділ 2 «Заходи з озеленення» пункт «- вул. Стуса 130,0 тис. грн..». 

 

Проект №1586 поставлено на голосування із запропонованими змінами в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

 

Комісія земельна та з питань екології: «за» - 3, «утр.» - 0;  «проти» - 0 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку:  «за» - 3, «утр.» - 0;  «проти» - 0 

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ: «за» - 3, «утр.» - 0;  «проти» - 0 

 

 

 

 

Голова комісії з питань бюджету та  

економічного розвитку                                               _____________  В.Рик 

 

Заступник голови комісії земельної 

та з питань екології                                                     _____________  О.Драбчук 

                

Голови комісії з питань архітектури,  

будівництва та ЖКГ                                                   _____________  Т.Попик 

 


