
                                                                                    
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 31 липня 2017 року                                                                                             № 10/35-17 

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 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»:  

- КНС №4 – 24000,0 грн. 

- вул. Будівельників,7 – 40000,0 грн. 

- вул. Міцкевича – 60000,0 грн. 

- вул. Сагайдачного – 8000,0 грн.  

- вул. Будівельників,6,8 – 20000,0 грн. 

- вул. В,Стуса,8 – 70000,0 грн. 

- Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – 75000,0 грн. 

 - Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 – 20000,0 грн. 

 - Бурштинська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 – 50000,0 грн. 

- Бурштинська гімназія – 50000,0 грн. 

- Бурштинський НВК- 40000,0 грн. 

 - Вигівський НВК – 25000,0 грн. 
2.Направити та доповнити пункт 5 «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду з 

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

«Заходи з озеленення» 

- Алея ім. Андрея Шептицького – 15000,0 грн. 

- Сквер Виговського – 10000,0 грн. 

- Сквер Небесної сотні -100000,0 грн ( 20000,0 грн –косіння, 80000,0 грн – озеленення) 

- Сквер свободи – 5000,0 грн. 

- Сквер Чорновола – 15000,0 грн. 



 

 

- Сквер Загиблих воїнів – 15000,0грн. 

- вул. Січових Стрільців – 95000,0 грн. 

- зона зелених насаджень по вул. Міцкевича – 40000,0 грн. 

- вул. Калуська – 15000,0 грн. 

- вул.Міцькевича - 40000,0грн. 

- вул. Енергетиків – 15000,0 грн. 

- Площа героїв ОУН – УПА – 10000,0 грн. 

- вул. Стуса – 96000,0 грн. 

- Сквер у Бурштинській ЦМЛ- 20000,0 грн. 

- вул. Коновальця,5 – 30000,0 грн. 

- Бурштинський НВК – 10000,0 грн. 

- Бурштинський ДНЗ №1 – 20000,0 грн. 

- Бурштинський ДНЗ №2 – 20000,0 грн. 

- Бурштинський ДНЗ №3 – 20000,0 грн. 

- Бурштинський ДНЗ №6 – 20000,0 грн. 

3.Направити та доповнити «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2017 рік» 

наступними пунктами: 

- Заміна насосного обладнання, як такого, що використало свої технічні можливості на 

КНС№4,5 – 90000,0 грн. 

- Розширення систем каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них  

      вул. Будівельників- 16800,0 грн. 

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

адміністративній території ї ради»: 

 вул. Шухевича, Калуська– 18000,0 грн. 

 вул. Енергетиків,Будівельників – 10000,0 грн. 

  вул. Коновальця, Стефаника – 15000,0 грн. 

 вул. Стуса- 7000,0 грн. 

- Придбання контейнерів – 43750,0 грн. 

- Ліквідація наслідків буреломів, вітровалів – 50000,0 грн. 

- Заходи боротьби з шкідливою дією води: 

 вул. Бандери,34 – 26200,0 грн. 

 вул. І.Франка – 74250,0 грн. 
- Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та 

санітарного стану річок                  

         по вул. Франка – 186000,0 грн. 

- відповідно до Постанови №1147 від 17 вересня 1996 р п 43 « Ліквідація лісових та степових 

пожеж і пожеж торфовищ та їх наслідків ( із змінами внесеними згідно Постанови 1519 від 

17.11.2001р)) субвенція  ДПРЧ-3 м.Галич УДСНС в Івано-Франківській області -70000,0 грн. 

(для ДПРП м.Бурштин).    

4.Внести наступні зміни до  «План природоохоронних заходів з місцевого фонду з охорони 

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

Зняти з п. «Заходи з шкідливою дією води» вул..Шухевича»-80000,0грн. 

 



 

 

та направити на п. «Проведення заходів з захисту від підтоплення та затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» вул.Шухевича ,2-4 

+45000,0грн. та на п. «Заходи з озеленення» вул.Стефаника +35000,0грн. 
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 , земельної та з питань 

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

 

       

 

 

Міський голова        Роксолана Джура 

  


