ПРОТОКОЛ № 13
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 23.06.2020 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 епідемічну ситуацію на території міської ради,
пов’язану із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та відповідні
протиепідемічні заходи (О. Савчин, О. Іваськевич).
Заслухавши інформацію 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 22.06.2020 року № 18.6-27/950/12 станом на 22.06.2020 р. на
території Бурштинської міської ради зареєстровано 69 осіб з підозрою на
COVID-19 із них 14 підтверджених випадків, 1 летальний, 6 осіб в очікуванні
результату. За останній тиждень не реєструвалося жодного підтвердженого
результату захворюваності на COVID-19, епідемічна ситуацій залишається
нестійкою. За результатами обговорення аналітичної довідки головного
спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради
О. Іваськевича та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17
червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів
України», враховуючи рішення регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, викладених у протоколах
засідання комісії від 12 червня 2020 року № 21, від 15 червня 2020 року № 22,
від 17 червня 2020 року № 23, від 19 червня 2020 року № 24, від 21 червня 2020
року № 25, комісія вирішила:
1. Заборонити перебування громадян в громадських будинках і спорудах,
громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту,
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому
числі виготовлених самостійно.
2. Рекомендувати підприємствам, установам, організаціям незалежно від
форми власності забезпечити на період дії карантину з метою обмеження
скупчення громадян в транспорті та на шляхах прямування на роботу, з роботи
застосування там, де це можливо, гнучкого режиму робочого часу, який,

зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи для різних
категорій працівників, дистанційну (надомну) роботу.
3. Призупинити діяльність закладів культури.
4. Проведення масових (розважальних, спортивних, соціальних,
рекламних та інших) заходів дозволити за участю не більше однієї особи на 5
кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому
повітрі), де проводиться захід. Організатор заходу відповідальний за
дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метра.
5. Дозволити проведення релігійних заходів з розрахунку не більше однієї
особи на 10 кв. метрів.
6. Керівнику центру надання адміністративних послуг, начальнику
відділу соціального захисту населення міської ради на період дії карантину до
31 липня 2020 року роботу розпочинати о 08:00 годині, а прийом громадян з
10:00 години.
7. Керівникам структурних підрозділів міської ради, керівникам суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності на території міської ради:
7.1. Продовжити і посилити виконання заходів, направлених на
недопущення поширення коронавірусної хвороби та дотримання визначених
протиепідемічних норм.
7.2. Взяти під особистий контроль забезпечення виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 500 «Про внесення змін до
деяких актів Кабінету Міністрів України».
8. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»
В. Василику, головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» О. Савчин, керівнику Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України» Б. Денезі здійснювати постійний моніторинг за епідемічною
ситуацією, спричиненою захворюваністю на COVID-19, та, у разі
невідповідності ознакам для послаблення протиепідемічних заходів протягом
трьох днів поспіль, інформувати міську комісію для проведення позачергового
засідання та прийняття відповідного рішення щодо скасування раніше
прийнятих карантинних послаблень, відповідно до поточної епідемічної
ситуації.
9. Т. в. о. начальника Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в області
І. Михайлишину, начальнику Галицького РУ ГУ Держпродспоживслужби в
області М. Гринику в межах компетенції:

9.1. Посилити державний нагляд (контроль) за дотриманням санітарного
законодавства, у тому числі постанов головного державного санітарного лікаря
України від 9 травня 2020 року № 20 (щодо організації протиепідемічних
заходів у перукарнях та салонах краси), від 21 травня 2020 року № 25 (щодо
організації протиепідемічних заходів у дошкільних закладах), від 2 червня 2020
року № 32 (щодо організації протиепідемічних заходів у закладах громадського
харчування), від 2 червня 2020 року № 33 (щодо організації протиепідемічних
заходів у деяких закладах фізичної культури та спорту), від 6 червня 2020 р. №
34 (щодо організації протиепідемічних заходів під час роботи ринків), від 6
червня 2020 року № 36 (щодо організації протиепідемічних заходів у закладах,
що надають послуги з розміщення).
9.2 Під час здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням
санітарного законодавства опрацювати можливість залучення засобів масової
інформації до висвітлення процесу та результатів перевірок.
10. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Александрів
посилити роз’яснювальну роботу серед населення через офіційний веб-сайт
Бурштинської міської ради та сторінку в мережі Facebook щодо:
- запровадження посилених карантинних заходів на території міської ради;
- безумовного виконання населенням протиепідемічних заходів та санітарних
норм, визначених постановами Кабінету Міністрів України та Головного
державного санітарного лікаря України;
- щодо змін запроваджених до актів Кабінету Міністрів України, які стосуються
встановлених карантинних обмежень.
11. Керівникам на виробництвах із великою кількістю працівників
(більше ніж 250 осіб) посилить контроль за здійсненням протиепідемічних
заходів і про результати щотижня протягом дії карантину інформувати міську
раду.
Термін: постійно протягом карантину
12. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою.
Міський голова м. Бурштин,
голова міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій

Секретар міської комісії

Роксолана Джура

Олександр Іваськевич

