
проект                                                                                                

від   ____________   2016 року                                                                             № 364 

м. Бурштин 

 

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. Направити на пункт 1 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них по вулицях міста»: 

- вул. Герцена  –  98 000 грн. 

2. Направити на пункт 2 «Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою 

відвернення чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод»: –  20 000 грн. 

3. Направити на пункт 3 «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»: 

- вул. Міцкевича, 6  –  65 000 грн. 

- вул. В.Стуса 19,18  –  54 000 грн. 

- вул. В.Стуса, 7 –  25 000 грн. 

- вул. С.Бандери, 34  –  20 000 грн. 

- вул. Лісна  –  49 500 грн. 

- вул. Незалежності  –  28 000 грн. 

- вул. Коротка  –  49 500 грн. 

- Бурштинська ЗОШ № 2 – 30 000 грн. 

- НВК с.Вигівка – 17 544 грн. 

- с. Вигівка вул. Перемоги – 95 000 грн. 

- с. Вигівка –  26 000 грн. 

- вул. Молодіжна  –  162 500 грн. 

- вул. Стефаника  –  30 000 грн. 

4. Направити на пункт 4 «Заходи з озеленення»: 

- Площа Героїв ОУН-УПА  –  30 000 грн.    

- алея ім.. Андрея Шептицького –  35 000 грн. 

- вул. Калуська  –  40 000 грн. 

- вул. Стефаника – 12 000 грн. 

- вул. Шухевича – 22 000 грн. 

- вул. Коновальця – 33 000 грн. 

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича – 30 000 грн. 

5. Направити на пункт 5 «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ по вулицях міста»: 

- вул. Міцкевича, С.Бандери –  20 000 грн. 

- вул. В.Стуса, Є. Коновальця –  20 000 грн. 

- вул. Шухевича – 10 000 грн. 

- вул. Січ. Стрільців, Будівельників – 15 000 грн. 

- вул. Герцена, Шевченка – 15 000 грн. 

6. Направити на пункт 9 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві»: 

- заміна фільтроносних труб та металоконструкцій  – 299 156 грн.    



- заміна засувок на пісколовках, мулопроводах, заміна колектора аварійного скиду  –  

96 800 грн.    

7. 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                                      

 

 
 


