
                                                                               
 

УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківськоїобласті 
  

СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від  31 березня  2017 року                                                                                   № 04/27 - 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  постійних депутатських комісій, відповідно 

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

вирішила: 

 

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

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік»  

«Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, захоронення, утилізації ТПВ на 

адміністративній території Бурштинської міської ради»: 

- вул. Міцкевича, Бандери, Зелена  –  17 000 грн.                    

- вул. Стуса, Коновальця  –  12 000 грн.                    

- вул. Калуська, Шухевича  – 14 000 грн.                    

- вул. О.Басараб, Стефаника  –  18 000 грн.                    

- вул. Шевченка  –  10 000 грн.                    

- вул. Стрільців, Енергетиків, Будівельників  –  17 000 грн.                    

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича –  12 000 грн.            

- нове і старе кладовище –  10 000 грн. 

2. 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. Стуса,15,19 –  56 000 грн. 

- вул. Петлюри –  98 000 грн. 

- вул. Стуса,21,13,5,7,9  –  82 000 грн. 

- вул. Івасюка  – 142 000 грн. 

3. Направити на пункт 5 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» «Заходи 

з озеленення»:  

- Площа Героїв ОУН-УПА  –  10 000 грн.    

- могила Січових Стрільців, Меморіал – 20 000 грн. 

- алея ім. Андрея Шептицького – 20 000 грн. 

- сквер ім. Івана Виговського  – 12 000 грн.   



- сквер ім. Г.Сковороди  –  48 000 грн. 

- сквер Молодіжний  –  10 000 грн.   

- сквер Європейський  –  30 000 грн.   

- сквер Небесної Сотні  –  10 000 грн.   

- сквер Свободи  –  8 000 грн.   

- сквер Чорновола  –  20 000 грн.   

- сквер Загиблих воїнів  –  20 000 грн.   

- вул. С.Бандери  –  40 000 грн. 

- вул. С.Бандери,34  –  46 000 грн. 

- вул. Січ. Стрільців  –  98 000 грн.     

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича – 43 000 грн. 

- вул. Будівельників  –  40 000 грн.                   

- вул. Стуса  –  98 000 грн.                                                

- вул. Калуська  –  45 000 грн. 

- вул. Стефаника – 18 000 грн. 

- вул. О.Басараб  –  10 000 грн.                    

- вул. Д.Галицького  –  5 000 грн.                    

- вул. Шухевича – 70 000 грн. 

- вул. вул. Міцкевича –  80 000 грн. 

- вул. Коновальця  –  81 000 грн. 

- вул. Енергетиків  –  10 000 грн.  

- вул. Франка  –  38 000 грн. 

- вул. Зелена  –  30 000 грн.  

- догляд за зеленими насадженнями біля дорожнього полотна  –    60 000 грн. 

- с. Вигівка  –    15 000 грн. 

- нове і старе кладовище – 30 000 грн. 

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

природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік»: 

пунктом 8 «Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного 

середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики» та направити – 20 000 

грн. 

пунктом 9 «Придбання установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів» та 

направити – 85 000 грн. 

пунктом 10 «Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення контролю за 

кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у 

водні ресурси» та направити – 12 000 грн. 

5. 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 

 
  


