
ПРОТОКОЛ 
 

Спільного засідання: - комісії  земельної та з питань екології 

          - комісії  з питань бюджету та економічного розвитку 

                                       - комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 

  
від  18 лютого 2020  р.                                                                                            № 17 

 

На засіданні присутні: 

 

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

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

Івасюк Л.Р. - член 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 

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

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

 

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

         Марчук В.І. - директор КП «Житловик» 

 

Порядок денний: 

 

1. Проект №1960. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з місцевого 

фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  

на 2020 рік» 

 

СЛУХАЛИ: 1. Проект №1960. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді  на 2020 рік» 

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

станом на 01.01.2020 року на рахунках спеціального фонду міської ради в залишку є 

457487,81 грн., які залишились після виконання Плану природоохоронних заходів у 

2019 році. Враховуючи те, що в попередньому році кошти екологічного фонду в 

основному буди використані на відновлення та будівництво нових каналізаційних 

мереж в індивідуальному секторі забудови, а також те, що з обласного фонду на 

добудову цих мереж надійде визначена сума, виникає необхідність до фінансування цих 

заходів. Також доповнив, що є лист від КП «Житловик», в якому зазначено 

першочергові потреби, на які необхідно спрямувати кошти зі спец фонду. 

ВИСТУПИВ: Марчук В.І,, директор КП «Житловик», який підтримав попереднього 

доповідача 

За результатами обговорення  ВИРІШИЛИ: 

Підтримати проект №1960. Про внесення змін до «Плану природоохоронних заходів з 

місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській 

міській раді  на 2020 рік» з відповідним фінансуванням природоохоронних заходів з 

місцевого фонду в сумі 457487,0 грн. і направити на: 



Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, 

утилізації ТПВ на адміністративній території  

Бурштинської міської ради: 

 

- вул. Стуса 24,00 

- вул. Міцкевича 18,00 

- вул. Коновальця 20,0 

  

Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення по 

вул. Квіткова  

162,0 

  

Аварійна заміна напірного каналізаційного колектора по вул. Проектна 198,0 

  

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 по 

вулицях міста (промивка мереж) 

23,487 

  

Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві: 

 

- заміна мулопроводу в районі машзалу 12,0 

 

Проект поставлено на голосування в цілому.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

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

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

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

 

 

 

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 

 

Секретар засідання                                                     _____________   К. Соронович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


