
ПРОТОКОЛ № 13 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 23.09.2021 року 

 

Головував: Міський голова, голова міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Андрієшин Василь Михайлович 

Присутні:     Члени комісії, запрошені 

 

Слухали 1. Про стан зовнішнього протипожежного водопостачання на 

Бурштинській ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» (І. Маслій) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Директору Бурштинській ТЕС ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Хомякову В. вжити 

невідкладних заходів, щодо приведення в належний стан пожежних гідрантів, що 

знаходяться на території підприємства, згідно вимог нормативних документів, які 

регламентують порядок утримання, облік та перевірку технічного стану зовнішнього 

протипожежного водопостачання. 

Термін: невідкладно 

 

Слухали 2. Про стан протипожежного водопостачання громади (І. Маслій) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Директору КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської міської ради» 

З. Шафрану: 

 вжити заходів, щодо приведення в належний стан пожежних гідрантів, що 

знаходяться на території територіальної громади, згідно вимог нормативних документів, які 

регламентують порядок утримання, облік та перевірку технічного стану зовнішнього 

протипожежного водопостачання, а саме виставити вказівники до пожежних гідрантів. 

Термін: 8 жовтня 2021 

 

демонтувати не функціонуючу водонапірну башту в с. Насташино та здати матеріал 

на металобрухт 

забезпечити підїзний шлях для автомобілів пристосованих для забору води до                          

р. Гнила Липа в с. Насташино 

Термін: 8 жовтня 2021 подати  

інформацію про пророблену роботу 

 

3. Директору Бурштинського енергетичного коледжу ІФТУНГ О. Джурі вжити 

невідкладних заходів, щодо приведення в належний стан пожежних гідрантів, що 

знаходяться на території коледжу, згідно вимог нормативних документів, які регламентують 

порядок утримання, облік та перевірку технічного стану зовнішнього протипожежного 

водопостачання:  

вивести пожежний гідрант за межі огорожі трансформаторної підстанції; 

поміняти трубу до пожежного гідранту з діаметру з 32 на проектний. 

Термін: 8 жовтня 2021 подати  

інформацію про пророблену роботу 

 

3. Директору КНП «Бурштинська центральна лікарня» В. Василику перевірити 

справність пожежного щиту. 

Термін: до 01.10.2021  

 

 



3. Стан протипожежної безпеки в закладах освіти (Томин І.) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу освіти і науки Томин І. щодо стану 

техногенно-екологічної безпеки у закладах освіти Бурштинської ТГ. 

2. Начальнику відділу освіти і науки Томин І. забезпечити навчальні заклади 

необхідною кількості вогнегасників відповідно до вимог протипожежної безпеки у 

навчальних закладах.  

3. Головному інженеру КП «Житлово-експлуатаційне господарство Бурштинської 

міської ради» В. Лукашу перевірити справність пожежного щиту в гімназії № 1. 

Термін: до 01.10.2021  

 

4. Про проведення уточнення перспективної мережі (Пятківська І.) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію головного фахівця відділу цивільного захисту Івано-

Франківського районного управління ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області про 

проведення уточнення перспективної мережі. 

2. Заступнику міського голови І. Драгун та головному спеціалісту з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту М. Яцинович продовжити роботу щодо 

створення на території с. Слободи місцевої добровільної пожежної команди. 

Термін: протягом 2021 року 

 

5. Про стан готовності сил і засобів житлово комунального господарства до 

роботи при виникненні НС в осінньо-зимовий період 2021-2022 років (І. Бандура) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства та обліку комунального майна І. Бандури про стан готовності сил і засобів 

житлово комунального господарства до роботи при виникненні НС в осінньо-зимовий період 

2021-2022 років.  

2.  Комунальним підприємствам, сили і засоби яких залучаються до роботи при 

виникненні надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2021-2022 років, бути готовими 

до дій за призначенням у разі виникненням надзвичайних ситуацій. 

Термін: у разі виникнення  

надзвичайних ситуацій 

 

6. Про стан готовності структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

установ, організацій до дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

забезпеченням теплопостачання споживачам, під час проведення опалювального 

сезону 2021/2022 року (Бандура І) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу житлово-комунального 

господарства та обліку комунального майна І. Бандури про стан готовності до 

опалювального сезону 2021/2022 року. 

2.  КП «Житловик» спільно з ДТЕК Бурштинська ТЕС продовжити роботу по 

підготовці до опалювального сезону згідно плану. 

Термін: згідно плану 

 

7. Про епідемічну ситуацію на території громади, пов’язану з гострою 

распіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавіросом SARS-CoV-2 та стан 

вакцинації населення та про встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 

(Кушнірук В., Василик В., Томин І., запрошені керівники навчальних закладів) 

За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 



1. Структурним підрозділам міської ради, керівникам підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності, вжити заходів щодо забезпечення дотримання 

відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів встановлених «жовтим» рівнем 

епідемічної небезпеки, відповідно до Постанови КМУ від 9 грудня 2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»  зі змінами. 

Термін: з 23.09.2021 

 

 2. Начальнику відділу освіти і науки міської ради І. Томин: 

у навчальних закладах, в яких менше як 80% працівників, які пройшли вакцинацію, 

організувати навчання для 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання; 

початкова школа (1-4 класи) та дошкільна освіта продовжують роботу в звичному 

режимі. 

Термін: з 23.09.2021 

разом з керівникам навчальних закладів на території громади продовжувати роботу 

щодо залучення до процесу вакцинації педагогічних та інших працівників закладів освіти з 

метою відновлення звичайного навчального процесу. 

Термін: постійно 

 

3. Головному лікарю Центру первинної допомоги О. Савчин забезпечити 

безперебійну роботу пунктів щеплення відповідно до графіку їх роботи. 

Термін: постійно 

 

 

 

 

 

Міський голова,  

Голова міської комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                                 Василь Андрієшин 

 

 

Секретар комісії, головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту                                             Мар’яна Яцинович 


