
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 08 квітня 2015 р.                                                                     №5/53-15 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в «Доповнення до плану  природоохоронних заходів 

з місцевих фондів з охорони навколишнього природного середовища 

по Бурштинській міській раді на 2015 рік» 

       

 Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного розвитку, міська 

рада 

вирішила: 

1.   Доповнити та направити п.1 «Реконструкція  каналізаційних мереж і споруд на 

них»   

                 – заміна каналізаційних вводів»: - вул.. Коновальця   5                    + 15 000 грн. 

                                                                          - вул.. В.Стуса  7                            +  8 000 грн. 

              - вул.. В. Стуса  13                         + 12 000 грн. 

1. Зняти з  п. 2 «Будівництво споруд для збирання та очищення вод поверхневого стоку 

– станції очистки дощових і талих вод по вул. Липова» кошти  в сумі      - 999 000 грн.  

2. Внести зміни п. 3 «Заходи для боротьби з шкідливою дією води на території міста 

Бурштина» та викласти його в такій редакції:  

- «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення направлених на 

запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усунення їх негативного 

впливу на території і об’єкти на території Бурштинської міської ради».  

4.  Доповнити та направити на п.3            - вул.. Калуська    8, 10               + 25 000 грн. 

                                                                          - вул.. В.Стуса  10                       + 20 000 грн. 

                                                                          - вул. Будівельників                    + 15 000 грн. 

                                                                           - вул. Д. Галицького                   + 150 000 грн. 

5. Доповнити та направити на п. 4 «Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод 

з метоювідвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод»                                                 

                                                                                                                                + 30 000 грн. 

6. Доповнити та направити на п. 5 «Заходи з озеленення»:  

- вул. С. Бандери      + 30 000 грн.            - алея  А. Шептицького             + 45 000 грн.                                                                             

- вул. Шухевича       + 45 000 грн.            - символічна могила                    + 35 000 грн. 

- вул. Будівельників + 17 000 грн.            - придбання посадкового матеріалу  

                                                                                                                            + 50 000 грн.  
-вул Міцкевича       + 25 000 грн.               - вул.. В. Стуса                           + 5 000 грн. 

- вул. Данила Галицького    + 30 000 грн. - територія шкільного саду ЗОШ №2  -  

                                                                                                                           + 15 000 грн. 

- вул. Калуська                    + 40 000 грн.      - територія ДНЗ №6               + 10 000 грн. 

- новий цвинтар                    + 99 000 грн.     - старий цвинтар                    + 10 000 грн. 

7. Доповнити та направити на п.7 «Проектні та проектно – конструкторські 

розроблення»: 

   



 

 - проектні та проектно-конструкторські розроблення виробничого водопостачання 

«Індустріально парку»                                                                                + 99 000 грн. 

   - проектні та проектно-конструкторські розроблення “Будівництво каналізаційної  

мережі і споруд на них  до «Індустріального парку»                               + 99 000 грн. 

8. Доповнити «Доповнення до плану  природоохоронних заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 

2015 рік» пунктом 8: 

       - Будівництво, розширення та реконструкція споруд для збору та складування 

побутових і промислових відходів (сміттєві майданчики) та направити: 

- вул.. В.Стуса  3                 + 45 000 грн. 

- вул.. С.Бандери  34            + 25 000 грн. 

9.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради І. Федунків, начальника земельно-екологічного відділу 

В. Копаницю, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку М. Коцура. 

 

 

 

Міський голова                               П. Курляк 
 

 


