
ПРОТОКОЛ № 11 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 04.06.2020 року 

Головував:  За дорученням голови міської комісії, директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня», член комісії Василик Володимир 

Євстахович. 

Присутні:  Члени комісії, запрошені (за окремим списком). 

 

Слухали 1. Про роботу ринків на території Бурштинської міської 

ради під час карантину (В. Василик, О. Савчин). 

Заслухавши інформацію директора КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» В. Василика та головного лікаря КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-санітарної допомоги» О. Савчин про те, що станом на 

02.06.2020 року на території Бурштинської міської ради за останній тиждень 

зареєстровано 2 підтверджених результати захворюваності на COVID-19 та 7 

осіб в очікуванні результату, за результатами обговорення доповіді та на 

виконання рішень регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій (протокол   № 17 від 15.05.2020 року) та регіонального 

штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 на території Івано-Франківської області (протокол № 15 від 

30.04.2020 року), комісія вирішила: 

 1. Дозволити з 04 червня 2020 року на території Бурштинської міської 

ради роботу ринків з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних вимог 

передбачених постановою Головного Державного санітарного лікаря України 

від 27.04.2020 року № 14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих 

ринках». 

 2. Галицькому відділенню поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в 

Івано-Франківській області (І. Михайлишин) докласти зусиль для боротьби зі 

стихійною торгівлею на території Бурштинської міської ради. 

 Термін: негайно 

 



3. Провести 11 червня 2020 року позачергове засідання міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для розгляду 

поточної епідемічної ситуації на території міської ради та прийняття рішень 

щодо послаблення або припинення послаблень застосовуваних протиепіде-

мічних заходів.  

4. Керівникам усіх установ, підприємств, організацій, закладів оптової та 

роздрібної торгівлі, що провадять діяльність на території Бурштинської міської 

ради забезпечити відповідно до компетенції дотриманням усіх необхідних 

протиепідемічних вимог. 

Термін: негайно 

 5. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів) розмістити 

даний протокол на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради та на 

офіційній сторінці міської ради в мережі Facebook. 

6. Контроль за виконанням рішень комісії покласти на Галицьке районне 

управління ГУ Держпродспоживслужби в області (М. Гриник) та Галицьке 

відділення поліції Тисменицького відділу поліції в області (І. Михайлишин). 

 

 

Директор КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня»,  

член міської комісії                                                               Володимир Василик 

 

 

Секретар міської комісії                                                    Олександр Іваськевич 


