
ПРОТОКОЛ 
 

Спільного засідання: - комісії  земельної та з питань екології 

          - комісії  з питань бюджету та економічного розвитку 

                                       - комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

  
від  23 липня 2019  р.                                                                                            № 13 

 

 

На засіданні присутні: 

 

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

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

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

 

Комісія з питань бюджету та економічного розвитку (відсутній кворум) 

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

Іванюк Р.С. - член комісії з питань бюджету та економічного розвитку 

 

 

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

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

Прокопів І.В. - член  комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

Харів І. - 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 

 

Порядок денний: 

 

1. Проект №1664. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2019 рік» 

 

СЛУХАЛИ: 1. Проект №1664. 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 про 

необхідність внесення змін в План природоохоронних заходів в частині виконання заходів з 

озеленення на площі Героїв ОУН-АПА. Причиною викладеного є наданий кошторис та 

зауваження зі сторони казначейської служби щодо назви заходу. Крім цього, зі сторони КП 

«Житловик» надійшов лист з проханням внести зміни в фінансування окремих заходів, які 

ними заплановано виконувати згідно затвердженого плану.  

У зв’язку з викладеним запропонував внести наступні зміни до «Плану 

природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2019 рік»: 

 
2. Заходи з озеленення:  

 - капітальний ремонт зелених насаджень на площі Героїв ОУН-УПА (в тому числі 

розробка проекту) 

викласти в редакції та направити: 

 

+ 80,0 



- площа Героїв ОУН-УПА (в т.ч. проектні та проектно-конструкторські 

розроблення) 

 направити: 

- алея ім. Андрея Шептицького  

+ 50,0 

 зняти: 

- капітальний ремонт зелених насаджень алеї ім. Андрея Шептицького (в тому 

числі розробка проекту) 

зняти: 

100,0 

 зняти: 

- кладовища (нове, старе) 

зняти:  

20,0 

4. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

 
 

 зняти: 

- аварійна заміна запірної арматури в машинному відділенні КОС 

зняти: 

37,0 

5. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості: 

 
 

 доповнити і направити: 

- насос фекальний СД 80/32 на каналізаційних очисних спорудах (КОС)  

+ 37,0 
 

6. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:  

 направити: 

- вул. Стуса,14 (заміна вводу) 

+ 20,0 

9. Придбання установок, обладнання та машин для збору,  

транспортування, перероблення, знешкодження та складування  

побутових та промислових відходів  

 
 

 зняти: 

- бензокоси, бензопили 

зняти: 

50,0 

 

Додатково Копаниця В.М. запропонував, кошти зняті з заходів з озеленення - кладовища 

(нове, старе) в сумі 20,0 тис. грн.. направити на пункт заходи з озеленення – вул. Коновальця: 

 

Прокопів І.В. запропонував зобов’язати КП Житловик надати дефектний акт до пункту 

аварійної заміни фекального насосу на каналізаційних очисних спорудах. 

 

Голосували за зміни в пункті 2: 

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

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ: 3 - «за»; 1 - «утр.»; 0 - «проти» 

 

Голосували за зміни в пункті 4 та 5: 

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

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ: 4 - «за»; 0 - «утр.»; 0 - «проти» 

 

Голосували за зміни в пункті 2 зняти - кладовища (нове, старе) 20,0 тис. грн.. та направити 

на заходи з озеленення - вул. Коновальця +20,0 тис. грн..: 

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

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ: 4 - «за»; 0 - «утр.»; 0 - «проти» 

 

Проект поставлено на голосування в цілому. ГОЛОСУВАЛИ:  

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

Комісія з питань архітектури, будівництва та ЖКГ: 3 - «за»; 1 - «утр.»; 0 - «проти» 

 

Заступник голови комісії земельної та з питань екології   _____________  О.Драбчук 

 

                

Голови комісії з питань архітектури,  

будівництва та ЖКГ                                                   _____________  Т.Попик 

 

Секретар засідання                                                     _____________   К.Соронович 



Додаток до Протоколу №13 від 23.07.2019 

щодо розгляду проекту №1664 від 18.07.2019 

за результатами прийнятих пропозицій на спільному засіданні профільних комісій 

 

 
2. Заходи з озеленення:  

 - капітальний ремонт зелених насаджень на площі Героїв ОУН-УПА (в тому числі 

розробка проекту) 

викласти в редакції та направити: 

- площа Героїв ОУН-УПА (в т.ч. проектні та проектно-конструкторські 

розроблення) 

 

+ 80,0 

 направити: 

- алея ім. Андрея Шептицького  

+ 50,0 

 зняти: 

- капітальний ремонт зелених насаджень алеї ім. Андрея Шептицького (в тому 

числі розробка проекту) 

зняти: 

100,0 

 зняти: 

- кладовища (нове, старе) 

зняти:  

20,0 

 направити: 

- вул. Коновальця 

 

+ 20,0 

4. Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: 

 
 

 зняти: 

- аварійна заміна запірної арматури в машинному відділенні КОС 

зняти: 

37,0 

5. Аварійна заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості: 

 
 

 доповнити і направити: 

- насос фекальний СД 80/32 на каналізаційних очисних спорудах (КОС)  

+ 37,0 
 

6. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них:  

 направити: 

- вул. Стуса,14 (заміна вводу) 

+ 20,0 

9. Придбання установок, обладнання та машин для збору,  

транспортування, перероблення, знешкодження та складування  

побутових та промислових відходів  

 
 

 зняти: 

- бензокоси, бензопили 

зняти: 

50,0 

 


