
УКРАЇНА
Більшівцівська селищна рада

Х сесія VIІI скликання

РІШЕННЯ

від 17 грудня 2021 року смт. Більшівці
№ 1741

Про внесення змін в Зведений план
природоохоронних заходів на 2021 – 2022 роки

Керуючись Програмою природоохоронних заходів з охорони навколишнього
середовища Більшівцівської селищної ради на 2021-2022 роки, постановою
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147 «Про
затвердження переліку видів діяльності, що належать до Природоохороних
заходів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
селищна рада вирішила:
1.Внести в Зведений план природоохоронних заходів фонду охорони
навколишнього природнього середовища в складі бюджету Більшівцівської
селищної територіальної громади на 2021-2022 роки, затверджений рішенням
селищної ради від 06.06.2021 року № 1020 зі змінами та доповненнями
затвердженими рішенням VІ сесії VIII скликання від 06.08.2021 року № 1030,
рішення VІІІ сесії VIII скликання від 08.10.2021 року № 1284, рішення Х сесії
VIII скликання від 17.12.2021 року № 1741 такі зміни:

- пункт 10.1: проведення  заходів  з  захисту  від  підтоплення  та  затоплення,
направлених  на  запобігання  розвитку  небезпечних  геологічних  процесів,
усуненню  або   зниженню  до  допустимого  рівня  їх  негативного  впливу на
території  і  об’єкти на території с.Кукільники вул. Галицька (будинок школи)
Більшівцівської селищної ради територіальної громади
викласти в наступній редакції: проведення  заходів з захисту від підтоплення
та   затоплення,    направлених    на    запобігання    розвитку    небезпечних
геологічних   процесів,   усуненню   або  зниженню  до  допустимого  рівня  їх
негативного  впливу  на  території  і  об’єкти  на  території  с. Кукільники
вул. Всеволода Більшівцівської селищної ради територіальної громади.



- розділ 10
доповнити пунктом 10.6. проведення заходів з захисту від підтоплення та
затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних
процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу
на території і об’єкти на території с.Кукільники вул. Чорновола Більшівцівської
селищної ради територіальної громади на суму 10 000,00
- розділ 14
доповнити пунктом 14.9.
заходи по ліквідації наслідків буреломів, вітроломів на території с. Нові
Скоморохи на суму 24 000,00

Селищний голова                                                         Василь САНОЦЬКИЙ


