
проект                                                                                                

від  26.09.2017 року                                                                               № 812 

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. Зняти: з пункту 7 «Розширення та реконструкція необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному господарстві – заміна фільтроносних труб 

та металоконструкцій» – 10 749 грн. 

                 з пункту 9 «Придбання установок, обладнання та машин для збору, 

транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових 

відходів –  85 000 грн. 

                 з пункту 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 - КНС №4» – 15 100 грн. 

2. Пункт 14 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді  на 2017 рік» 

викласти в такій редакції:  «Заміна  насосного обладнання, як такого, що використало свої 

технічні можливості:  - КНС № 2,4,5,7» та направити – 110 849 грн. 

3. Зняти: з пункту 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 - с. Вигівка, вул. Перемоги 

– 9 500 грн.  

                 з пункту 10 «Придбання оснащення спеціального транспорту для здійснення 

контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів 

шкідливих речовин у водні ресурси - мотопомпи» – 5 500 грн. 

4. Доповнити пункт 12 «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них» підпунктом 

- вул. Коновальця, 5  та направити  15 000 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 

 

 
Перший заступник міського голови         _____________________________     В.Р.Гулик 

 

Юридичний відділ  _______________________________________________    ______________ 

 

Начальник земельно-екологічного відділу  _____________________________  В.М.Копаниця                                      


