
проект                                                                                                

від  21.04.2017 року                                                                               № 643 

м. Бурштин 

 

Про внесення змін в «План природоохоронних заходів з  

місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»       

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації  постійних депутатських комісій, 

відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Направити на пункт 3 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  

«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»  

- вул. Квіткова – 205 000 грн. 

- вул. Будівельників, 7 – 50 000 грн. 

- вул. Шухевича, 2, 2а – 70 000 грн. 

- чистка канав в районі басейну річки Гнила Липа (вул. Бандери-Шевченка) – 93 000 грн. 

- чистка канави урочище «Глинище» (біля автогаражів) – 75 000 грн. 

2. Доповнити «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»: 

пункт 11 «Будівництво, розширення та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на 

них» - вул. О.Басараб – 445 000 грн. 

пункт 12 «Розширення каналізаційних мереж і споруд на них»  

- вул. Герцена – 195 000 грн. 

пункт 13 «Заходи для боротьби з  шкідливою дією води» 

- вул. Шевченка (капітальний ремонт) – 255 000 грн. 

- вул. Шухевича (капітальний ремонт) – 230 000 грн. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера виконавчого 

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

голову комісій з питань бюджету та економічного розвитку В. Рика, земельної та з питань 

екології І. Карвацького, комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ  Т. Попика. 
 

 

 

Міський голова                                                    Роксолана  Джура 

 

 
Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

Юридичний відділ  _______________________________________________    ______________ 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.М.Копаниця                                      

 

 

 

 


