БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
2019 р.

Борислав

№ ______

Про затвердження плану дій з подолання наслідків довготривалого нафтовидобування
на території Бориславського промислового району та зменшення загазованості
навколишнього середовища

У зв’язку з тим, що дія Закону України «Про Загальнодержавну цільову програму
захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру на 2013-2017 роки» від 7 червня 2012 року № 4909-VI завершилась, і
завершилась дія «Обласної програми захисту населення і територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки» для вирішення та
зменшення екологічних проблем Борислава, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити план дій з подолання наслідків довготривалого нафтовидобування на
території Бориславського промислового району та зменшення загазованості
навколишнього середовища:
-

подання на Комісію з питань екології, природніх ресурсів та рекреації ЛОР про
поточний стан виконаних робіт з подолання екологічних проблем Борислава.

-

заявку в Департамент екології та природних ресурсів для фінансування розробки
техніко-економічних обгрунтувань всіх проектів необхідних для суттєвого
покращення екологічних проблем Борислава.

-

петиції Львівську обласну раду і Верховну Раду України для оперативного
внесення питання екологічних проблем Борислава.

-

заявку в Департамент екології та природних ресурсів для фінансування підготовки і
проведення науково-практичної конференції в Бориславі, на котрій обговорити
шляхи інвестування у вирішення екологічних проблем Борислава .

-

заявку в ЛОДА для підготовки та проведення Інвестиційного Форуму в Бориславі.

-

листи посольствам Канади, Австрії, Польщі, Норвегії, Чехії, Фінляндії, США для
пошуку шляхів залучення фінансів від цих країн в екологічні проекти Борислава.

-

звернення до депутатів обласної ради для розробки і затвердження обласних
Програм для вирішення екологічних проблем Борислава.

-

звернення до депутатів Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України для
розробки і затвердження державної Програми для вирішення екологічних проблем
Борислава.

-

«Альбом інвестиційних запитів та можливостей Борислава» для подання в
фінансові організації, в посольства європейських країн, в мерії європейських міст.

2. Налагодити зв’язки з мерами міст, котрі отримували доходи від нафтової діяльності
Борислава (Відень, Краків, Перемишль, Стрий, Дрогобич, Львів) для пошуку
шляхів залучення фінансів від цих міст в екологічні проекти Борислава.
3. Налагодити зв’язки з мерами європейських міст, де працюють мешканці Борислава,
для пошуку шляхів залучення фінансів від цих міст в екологічні проекти
Борислава.
4. Залучити ЗМІ – для випусків щотижневих дайджестів стану екологічних проблем
Борислава
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського
голови Р. Садлівського, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів,
економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський), постійну
комісію з питань екології та охорони навколишнього природного середовища (Я.Струс),
директора КП «Надра Борислава» Л. Голубіцьку.

Міський голова (підпис)

І.Р. Яворський

