
                                                                                                  
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 
 

Від 15 жовтня 2015 р.                                                                      № 05/62-15 

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. Зняти кошти:  з пункту № 3 «Доповнення до плану  природоохоронних заходів …»  

- вул. Січ. Стрільців (відновлення водовідвідного лотка від магазину  

  1000 дрібниць)                                  – 12 000 грн. 

- вул.. Д. Галицького                          – 7 000 грн. 

2. Доповнити «Доповнення до плану  природоохоронних заходів …»  

пункт № 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення …» 

підпунктом  – вуд. Є.Коновальця,7         та   направити        + 12 000 грн. 

пунктом № 9 – проведення комплексної експертизи Проекту «Проектні та 

проектно-конструкторські розроблення “Будівництво каналізаційної  мережі 

і споруд на них  до «Індустріального парку»»   та   направити     + 7 000 

грн. 

3. Зняти кошти з п.3 «Заходи для боротьби з шкідливою дією води на території міста  

    Бурштина» - вул. О.Басараб (від ТП-10 до вул. Сагайдачного) Капітальний ремонт.                       

     – 15 000 грн. 

4. Направити на п.3 «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» - вул. 

О.Басараб:          + 15 000 грн. 
5. Зняти кошти:  з п. 3 ««Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення …»  

                            - вул. О. Басараб                            –   12 000 грн. 

 

  Доповнити п. 3 «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення …»  

                             – вул. Стефаника (відновлення перехватів) та направити  + 12 000 грн. 

6.  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 

 



 


