
проект                                                                                                

Від   02 червня   2016 року                                                                             № 259 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в рішення міської ради  

від 31.05.2016 року №15/12-16 «Про внесення  

змін в План природоохоронних заходів з  

місцевих фондів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2016 рік» 
       

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Вважати таким що втратив чинність п. 5 рішення міської ради від 31.05.2016 року                  

№ 15/12-16. 

2. Внести зміни в рішення ради від 31.05.2016 року № 15/12-16 та викласти п. 5 в такій 

редакції: 

    Доповнити «План природоохоронних заходів»  

пунктом 9: «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві» та направити кошти на підпункти: 

- заміна аераторів в контактних резервуарах каналізаційних очисних споруд  – 17 000 грн.    

- піскові та мулові площадки каналізаційних очисних споруд із заміною дренажного 

матеріалу  –  38 000 грн.    

- заміна мулопроводу каналізаційних очисних споруд – 10 000 грн. 

пунктом 10: «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що 

використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних системах» та 

направити кошти на підпункти: 

- насосне обладнання КНС № 4 –  50 000 грн. 

- насосне обладнання КНС № 6 (база ВКГ) – 13 000 грн. 

- компресор ВР 106 каналізаційних очисних споруд  –  50 000 грн.    

- механічне обладнання грабельного приміщення каналізаційної насосної станції № 2 – 

50 000 грн. 

- насосне обладнання каналізаційних очисних споруд (СД80/36, гном 16/16, насос 

технічної води) – 55 000 грн. 

пунктом 11: «Заходи 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» та направити кошти на підпункти: 

- вул. Енергетиків, вул. Будівельників – 55 000 грн. 

- вул. В.Стуса, вул. О.Басараб, вул. Шухевича – 50 000 грн. 

- вул. Калуська (буд. № 7,9,11,13), вул. В.Стуса (буд. № 19) – 30 000 грн. 

- вул. Петлюри – 99 000 грн. 

- вул. Стефаника (буд.№15) – 60 000 грн. 

- вул. Коротка – 50 000 грн. 

- вул. Лісна – 50 000 грн. 

- вул. Валова – 10 000 грн. 

- с. Вигівка (біля стадіону) – 24 000 грн. 

- вул. Калуська (буд.№10), вул. Коновальця (буд.№5, №9), вул. Енергетиків (буд.№13), 

вул. В.Стуса (буд.№№7,9,11,12,17), вул. Шухевича (буд.№2,№2А) – 21 000 грн. 



пунктом 12: «заміна каналізаційних мереж і споруд на них» та направити кошти на 

підпункти:  

- вул. В.Стуса (буд.№№10,11,12,14,19); вул. Коновальця (буд.№9); вул. Шухевича 

(буд.№2) – 50 000 грн. 

- заміна трубопроводів дворової каналізації вул. В.Стуса (буд.№13) – 60 000 грн. 

Доповнити  п. 5 «Плану природоохоронних заходів» «забезпечення екологічно безпечного 

збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ по вулицях міста» підпунктом: 

- нове і старе кладовище та направити  –  30 000 грн.    

Направити на  п. 6 «Плану природоохоронних заходів» «розширення споруд для збору та 

складування побутових і промислових відходів (сміттєві майданчики)» – 20 000 грн. 

Направити на п. 4 «Плану природоохоронних заходів» «заходи з озеленення»: 

- сквер ім.. Чорновола  –  20 000 грн.    

- вул. Енергетиків –  35 000 грн. 

- вул. Будівельників  –  40 000 грн. 

- вул. Бандери – 13 000 грн. 

3. 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 В. Рика. 
 

 

 

 

Міський голова                                                    Роксолана  Джура 

 
 

 

Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

Начальник юридичного відділу                  _____________________________     В.Д.Данилюк 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.М.Копаниця                                      

 

 
 


