
                                                                              
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  27 січня  2017 року                                                                                         № 03/23 - 17 

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 комісії земельної та з питань екології, комісії 

з питань бюджету та економічного розвитку, керуючись ст. ст. 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Доповнити пункт 1 «Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

захоронення, утилізації ТПВ на адміністративній території Бурштинської міської ради» 

«План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»  підпунктами та направити: 

- вул. Калуська – 8 000 грн.;  

- вул. Стуса, Коновальця  – 10 000 грн.; 

- вул. Стефаника, О.Басараб – 10 000 грн.; 

- вул. Січ.Стрільців, Енергетиків, Будівельників – 10 000 грн.; 

- вул. Шухевича – 10 479 грн.; 

- нове, старе кладовище – 19 000 грн.. 

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

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

пункт 2 «Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод» та направити –  100 000 грн. 

пункт 3 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» та направити: 

- с. Вигівка, вул. Перемоги –  100 000 грн.; 

- вул. Над Рудкою – 70 000 грн.. 

пункт 4 «Придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, 

сільськогосподарських і промислових відходів» та направити –  900 000 грн. 

пункт 5 «Заходи з озеленення» та направити:  

- підріз та чистка дерев по вулицях міста Бурштина та села Вигівка (вздовж ліній 

електропередач) – 12 000 грн. 



пункт 6 «Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів» та направити – 13 657 

грн. 

пункт 7 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб та 

металоконструкцій» та направити  –  350 000 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, голову комісії земельної 

та з питань екології І.Карвацького. 
 

 

 

 

Міський голова                                                    Роксолана  Джура 

 
  


