
ПРОТОКОЛ № 12 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 11.06.2020 року 

Головував:  Міський голова м. Бурштин, голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джура 

Роксолана Олександрівна. 

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

 

Слухали 1. Про поточну епідемічну ситуацію на території 

Бурштинської міської ради та прийняття рішень щодо послаблення або 

припинення послаблень застосовуваних протиепідемічних заходів              

(В. Василик, О. Савчин, О. Іваськевич). 

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 відповідно 

до листа Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ 

МОЗ України» від 10.06.2020 року № 18.6-27/890/12 станом на 10.06.2020 р. на 

території Бурштинської міської ради за останній тиждень не реєструвалося 

жодного підтвердженого результату захворюваності на COVID-19, за 

результатами обговорення доповідей та на виконання рішень регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 

(протокол № 20 від 04.06.2020 року), комісія вирішила: 

 1. Продовжити роботу ринків (за рішенням власників) на території 

Бурштинської міської ради з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних 

вимог передбачених постановою Головного Державного санітарного лікаря 

України від 06.06.2020 року № 34 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках 

на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)». 

2. Дозволити: 

відновлення роботи закладів позашкільної освіти міського 

підпорядкування за умови виконання ними рекомендацій, визначених у листі 

Міністерства освіти і науки України від 29.05.2020 року № 1/9-292 «Щодо 

організації роботи закладів позашкільної освіти»; 



діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у 

приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, передбачених 

постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 

року № 32 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною 

організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 

1,5 метра та перебування не більше однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, 

якщо релігійний захід проводиться в приміщенні;  

особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватись умов самоізоляції; 

проведення акредитації освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти, у віддаленому (дистанційному) режимі, а 

також ухвалення рішення про умовну (невідкладну) акредитацію освітніх 

програм без проведення або з частковим проведенням акредитаційної 

експертизи до 01 вересня 2020 року; 

перебування в аудиторіях закладів вищої та фахової передвищої освіти не 

більше 50 осіб, які проходять атестацію здобувачів освіти за спеціальностями 

галузі знань «22 Охорона здоров’я» у формі тестових екзаменів ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок»; 

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку з дотриманням вимог, передбачених 

постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 06.06.2020 

року № 36 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)»; 

діяльність закладів культури, зокрема з приймання відвідувачів за 

рішенням власника (органу управління) у тому числі культурних заходів, за 

умови виконання вимог постанови Головного Державного санітарного лікаря 

України від 06.06.2020 року № 35 «Про затвердження Тимчасових рекомен-

дацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-

мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 

 



проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання та державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за умови 

дотримання постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 року № 24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного 

оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного 

випробування в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-

центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше 10 осіб, 

проведення навчально-тренувальних занять дітей віком до 15 років за винятком 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл) за умови дотримання постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 року № 33 

«Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)». 

3. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів) забезпечити 

висвітлення на офіційному веб-сайті міської ради та на сторінці у мережі 

Facebook інформації, щодо послаблення протиепідемічних заходів на території 

м. Бурштин та с. Вигівка, зазначених у даному протоколі. 

4. 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). 

 

 

Міський голова м. Бурштин,  

голова міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій                                                          Роксолана Джура 

 

 

 

Секретар міської комісії                                                    Олександр Іваськевич 

 


