
                                                                                   
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

                                   СЬОМЕ    СКЛИКАННЯ 

 РІШЕННЯ 

 
Від  24 листопада  2017 року                                                                                 № 01/40-17 

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. Зняти з пункту 5 Заходи з озеленення: 

- с. Вигівка  – 15 000 грн. 

   Направити на пункт 5 заходи з озеленення – Бурштинський ДНЗ №3 + 15 000 грн. 

2. Зняти: з пункту 13 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що       

утворюються в комунальному господарстві: 

- пісколовки очищених споруд-18400 грн 

Направити на пункт 13 Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, 

що утворюються в комунальному господарстві: 

- бетонні переходи містків та металоконструкцій районі первинних відстійників +      

18400 грн 

3. Зняти з пункту 5 Заходи з озеленення: 

- вул. Січ. Стрільців – 95000 грн 

  Направити: 

  на пункт 5 Заходи з озеленення: 

-  вул. Коновальця + 48000 грн 

  на пункт 1 Забезпечення екологічного збирання, перевезення, захоронення, утилізації 

ТПВ на адміністративні території Бурштинської міської ради: 

- вул. Шухевича +6000 грн 

- вул. Січ. Стрільців, Енергетиків, Будівельників +9000 грн 

- урочище «Глинище»  (біля гаражів) + 9000 грн 

- вул.. Стефаника, О.Басараб + 7000 грн 

- вул.. Стуса, Коновальця +7000 грн 

- вул. Герцена +5000 грн 

- вул.. Міцкевича, Бандери, Зелена + 3000 грн 

        Зняти з «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення , направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до наступного рівня 

їх негативного впливу на території і об’єкти» по Бурштинській ЗОШ №2 – 5 000 грн.,                                                                               



Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти»  у  Бурштинському ДНЗ 

№6 + 5 000 грн. 

Зняти з пункту «Заміна каналізаційних мереж і споруд на них» для ЗОШ №3-

20000,0грн. 

Направити на «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 

наступного рівня їх негативного впливу на території і об’єкти» у Бурштинському 

НВК+10000,0грн. 

«Заходи з озеленення»у Бурштинському НВК+10000,0грн. 

 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

бухгалтерської служби 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 

 

 

 

 


