
ПРОЕКТ   
 

від  21 квітня 2016 р.                                                                                      №   219 

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 Рішення Бовшівської сільської ради від 22.01.2016 р. «Про надання 

субвенцій із спеціального фонду», Керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 
 

вирішила: 

 

1. Доповнити  п. 3 «Плану природоохоронних заходів» підпунктом:  

- вул. Будівельників та направити   54 000 грн.    

- вул. Ст.. Бандери та направити   12 000 грн.    

2.  Доповнити  п. 4 «Плану природоохоронних заходів» підпунктами: 

- площа Героїв ОУН-АПА та направити   15 000 грн.    

- могила Січових Стрільців. Меморіал та направити   22 000 грн.    

- алея ім.. Андрея Шептицького та направити   25 000 грн.    

- сквер ім.. Івана Виговського та направити   16 000 грн.    

- сквер ім.. Г. Сковороди та направити   24 000 грн.    

- сквер Молодіжний  та направити   16 000 грн.    

- сквер Європейський  та направити   14 000 грн.  

- сквер Небесної Сотні  та направити   20 000 грн.    

- сквер Свободи  та направити   8 000 грн.    

- сквер Чорновола  та направити   32 000 грн.    

- сквер Загиблих Воїнів  та направити   36 000 грн.    

- вул. С.Бандери  та направити   37 000 грн.    

- вул. С.Стрільців  та направити   98 000 грн.    

- вул. Енергетиків та направити   18 000 грн.    

- вул. Будівельників та направити   38 000 грн.    

- вул. Стуса та направити   98 000 грн.    

- вул. Калуська та направити   40 000 грн.    

- вул. Стефаника та направити   22 000 грн.    

- вул. О.Басараб та направити   25 000 грн.    

- вул. Д.Галицького та направити   10 000 грн.    

- с. Вигівка (могила Січ. Стрільців) та направити   18 000 грн.    

- вул. Шухевича та направити   76 000 грн.    

- вул. Міцкевича та направити   92 000 грн.    

3.  Доповнити  п. 5 «Плану природоохоронних заходів» підпунктами: 

- вул. Міцкевича, Бандери, Зелена та направити   17 000 грн.    

- вул. Стуса, Коновальця та направити   12 000 грн.    

- вул. Калуська, Шухевича та направити   14 000 грн.    

- вул. О.Басараб, Стефаника та направити   18 000 грн.    

- вул. Шевченка та направити   20 000 грн.    

- вул. С.Стрільців, Енергетиків, Будівельників  та направити   17 000 грн.    

4.  Направити  п. 6 «Плану природоохоронних заходів»   36 000 грн. 



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

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

голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку В. Рика. 
 

 

Міський голова                               Р.Джура 
 

 

Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

Начальник юридичного відділу                  _____________________________     В.Д.Данилюк 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.М.Копаниця            

 

Начальник фінансового  відділу                _____________________________  О.І. Петровська                                      

                           

 


