
                                                                                   
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
 

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29 липня 2020 року                                                                                             № 04/100-20 

м.Бурштин 

 

Про внесення змін до «Плану природоохоронних  

заходів з місцевого фонду охорони навколишнього  

природного середовища по Бурштинській міській 

раді на 2020 рік »  

 

Розглянувши та врахувавши рекомендації постійних депутатських комісії, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року N 1147 "Про 

затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", 

«Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього природного 

середовища по Бурштинській міській раді на 2017-2020 роки» (рішення від 23.12.2016 

№23/21-16), ст. 25,26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 

ліквідації аварійної ситуації на КНС №2, міська рада  

вирішила: 

1.Внести зміни до «Плану природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді на 2020 рік»,    а 

саме: 

- зняти з п. «Розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що 

утворюються в комунальному господарстві»: 

- влаштування резервуару каналізаційних стоків на вул.І.Франка» - -298,0 тис.грн. 

- заміна аераційних труб в контактних резервуарах - -140,0 тис.грн. 

зняти з п. «Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них: вул.Герцена, Коротка» 

- -140,0 тис.грн. 

- зняти з п. «Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення: 

урочище «Глинище» - -235,0 тис.грн. 

- зняти з п. «Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення 

чи припинення забруднення підземних і поверхневих вод» - -20,0 тис.грн. 

- направити на п. «Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни 

такого, що використало свої технічні можливості на комунальних каналізаційних 

системах: насос з шафою управління на КНС №2» - 833,0 тис.грн. 

- доповнити п. «Забезпечення екологічно безпечного збирання,перевезення , 

захоронення, утилізації ТПВ по вул.Міцкевича» - 8,0 тис.грн. 



2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на головного бухгалтера 

виконавчого органу міської ради Іванну Федунків, начальника земельно-екологічного 

відділу Володимира Копаницю,  голову комісії земельної та з питань екології Ігоря 

Карвацького, голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку Володимира 

Рика, голову комісії з питань будівництва, архітектури та ЖКГ Тараса Попика.  

 

 

 

Міський голова                                                                                        Роксолана Джура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


