ПРОТОКОЛ № 14
ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 12.08.2020 року
Головував: Перший заступник міського голови, перший заступник голови
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій Гулик Володимир Романович.
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали 1. Про епідемічну ситуацію на території Бурштинської
міської ради, пов’язану із гострою респіраторною хворобою COVID-19,
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та відповідні протиепідемічні
заходи (Б. Денега, О. Іваськевич).
Відповідно до рішень регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки і надзвичайних ситуацій викладених у протоколах № 27 від
24 червня 2020 року, № 29 від 30 червня 2020 року, № 30 від 03 липня 2020
року, № 32 від 07 липня 2020 року, № 34 від 21 липня 2020 року, № 36 від 28
липня 2020 року, № 38 від 01 серпня 2020 року, № 40 від 11 серпня 2020 року та
постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про
встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів
на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на підставі оцінки епідемічних
показників та з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Продовжити карантин на території міської ради з 01 серпня до 31
серпня 2020 року.
2. Заборонити роботу після 23-ї та до 7-ї години розважальних закладів
(нічних клубів, дискотек), а також суб’єктів господарської діяльності з надання
послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо),
закладів культури, крім діяльності з надання послуг громадського харчування із
застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на винос.
Термін: постійно на час карантину
3. Заборонити роботу дитячих розважальних центрів (кімнат), що
розташовані в приміщеннях, у тому числі у складі інших закладів.
Термін: постійно на час карантину

4. Керівникам структурних підрозділів міської ради та суб’єктів
господарювання на території м. Бурштин і с. Вигівка:
4.1. вживати заходів щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 22 липня 2020 № 641 «Про встановлення карантину та
запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2»;
4.2. посилити моніторинг за дотриманням протиепідемічних заходів,
визначених постановами Головного державного санітарного лікаря України;
4.3. взяти під особистий контроль виконання заходів направлених на
недопущення поширення коронавірусної хвороби на території міської ради.
Термін: постійно на час карантину
5. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В.
Василику вжити заходи щодо підготовки КНП «Бурштинська центральна
міська лікарня» для надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та дообладнати
заклад необхідним медичним обладнанням, медикаментами, засобами для
проведення дезінфекції та індивідуального захисту, централізованою подачею
медичного кисню і забезпечити нею не менше 80 відсотків ліжок, виділених для
лікування зазначених хворих.
Термін: негайно
6. Головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» О. Савчин спільно з головним спеціалістом з
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради
О. Іваськевичем підготувати лист департаменту охорони здоров’я ІваноФранківської облдержадміністрації щодо проблеми госпіталізації жителів м.
Бурштин та с. Вигівка при виявленні ознак коронавірусної інфекції COVID-19.
Термін: до 21 серпня 2020 року
7. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В.
Василику, головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр первинної
медико-санітарної допомоги» О. Савчин:
7.1. забезпечити надання Рогатинській міськміжрайонній філії ДУ «ІваноФранківський обласний лабораторний центр МОЗ України» інформації про
результати досліджень на коронавірусну хворобу COVID-19 методами ПЛР та
ІФА тестувань;

7.2. спільно із завідувачем Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ
«Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» Б. Денегою
забезпечити щоденний моніторинг епідемічної ситуації з гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
Термін: щоденно
7.3. при ускладненні епідемічної ситуації на території м. Бурштин та с.
Вигівка ініціювати проведення позачергових засідань міської комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо коригування
протиепідемічних заходів;
Термін: протягом карантину
7.4. забезпечити дотримання вимог наказу МОЗ України від 16.06.2020
року № 1411 «Про внесення змін до Стандартів медичної допомоги
«Коронавірусна хвороба (COVID-19)» стосовно категорій осіб, яким
здійснюється відбір біологічного матеріалу на дослідження з використанням
методів полімерно-ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу (перелік
додається). Звернути увагу на послідовність застосування тестів зазначеним
категоріям осіб.
Термін: постійно
8. Т. в. о. начальника Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в області
І. Михайлишину і начальнику Галицького районного управління ГУ
Держпродспоживслужби в області М. Гринику:
8.1. посилити здійснення заходів державного нагляду (контролю) за
дотриманням санітарного законодавства та протиепідемічних заходів під час
карантину в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі
продовольчими та непродовольчими товарами, агропродовольчих ринках, у
дитячих дошкільних закладах, салонах краси, перукарнях а також у нічний час
доби в розважальних закладах;
8.2. вживати дієвих заходів до громадян та суб’єктів господарювання, які
не дотримуються вимог санітарного законодавства та постанов Головного
державного санітарного лікаря України.
Термін: постійно на час карантину
8.3. інформацію про виявлені порушення та вжиті заходи надавати
першому заступнику міського голови, керівнику робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації В. Гулику.
Термін: щовівторка

9. Начальнику Галицького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в області М. Гринику при встановленні повторних порушень санітарноепідемічних вимог на підконтрольних об’єктах надавати пропозиції міській
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для
прийняття рішення щодо призупинення їхньої роботи.
Термін: негайно
10. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Александрів
спільно з головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту міської ради О. Іваськевичем
10.1. посилити роз’яснювальну роботу серед населення, у тому числі
через офіційний веб-сайт міської ради та сторінку в мережі Facebook, щодо
необхідності дотримання населенням і суб’єктами господарювання
протиепідемічних заходів та санітарних норм, визначених постановами
Кабінету Міністрів України і Головного державного санітарного лікаря
України.
10.2. інформувати населення про продовження карантину, карантинні
обмеження і відповідальність за їх порушення.
10.3. забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи
щодо належного поводження з небезпечними відходами, які утворюються
внаслідок лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та недопущення їх розміщення на
полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах.
Термін: постійно на час карантину
11. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на
першого заступника міського голови В. Гулика.
Слухали 2. Про технічну інвентаризацію захисних споруд цивільного
захисту та стан їх готовності до використання за призначенням (О.
Іваськевич).
За результатами доповіді та з метою забезпечення надійного стану
захисних споруд цивільного захисту на території міської ради, комісія
вирішила:
1. Утворити комісію з визначення стану готовності найпростіших
укриттів міста до використання за призначенням (додається).
2. Новоутвореній комісії з визначення стану готовності найпростіших
укриттів міста до використання за призначенням провести огляд найпростіших
укриттів, про що скласти відповідні акти.
Термін: до 30 грудня 2020 року

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту О.
Іваськевича.
Слухали 3. Про стан підготовки міської ради до роботи в осінньозимовий період 2020-2021 років (В. Лукаш).
З метою забезпечення надійної роботи об’єктів сфери житловокомунального господарства в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, комісія
вирішила:
1. Головному інженеру КП «Житловик» В. Лукашу надати виконавчому
комітету міської ради кошториси витрат щодо робіт на об’єктах комунальної
власності для опрацювання питання фінансування даних робіт.
Термін: якнайшвидше
2. Начальнику відділу освіти і науки міської ради І. Томин укласти
договори з КП «Житловик» щодо обслуговування закладів освіти.
Термін: до 30 вересня 2020 року
3. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на
провідного спеціаліста сектору житлово-комунального господарства та обліку
комунального майна міської ради Г. Джочку.
Слухали 4. Про заходи щодо боротьби з борщівником Сосновського
на території міської ради (В.Лукаш).
За результатами доповіді, комісія вирішила:
1. Начальнику фінансового відділу міської ради О. Петровській
опрацювати питання закладення коштів на боротьбу з борщівником
Сосновського на території міської ради при формуванні бюджету міста на 2021
рік.
Термін: при формуванні бюджету
2. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на
головного інженера КП «Житловик» В. Лукаша.
Перший заступник міського
голови, перший заступник
голови міської комісії

Секретар комісії

Володимир Гулик

Олександр Іваськевич

Додаток 1 до протоколу № 14
від 12.08.2020 року засідання
міської комісії з питань ТЕБ та НС

Категорії осіб, яким здійснюється відбір біологічного матеріалу на
дослідження з використанням методів полімеразно-ланцюгової реакції та
імуноферментного аналізу
Біологічний
матеріал, що
підлягає
дослідженню
Верхні дихальні
шляхи:
носоглоткові мазки;
ротоглоткові мазки;
Пацієнти з
фарингіальний
клінічними ознаками аспірат. Нижні
коронавірусної
дихальні шляхи:
хвороби
мокротиння,
аспірат,
бронхоальвеолярни
й лаваж.
Сироватка/плазма.
Особи, які
підлягають
тестуванню

Пацієнти з
пневмонією

Ротоглоткові мазки;
мокротиння,
аспірат,
бронхоальвеолярни
й лаваж.
Сироватка/плазма.

Особи, що
контактували з
підтвердженим
випадком

Верхні дихальні
шляхи:
носоглоткові мазки;
ротоглоткові мазки;
фарингіальний
аспірат.
Сироватка/плазма.

Строки
відбору
біологічного
матеріалу

Перелік та
послідовність
застосування
тестів

Відразу при
виявленні

1.ПЛР
2.ІФА ІgM,
якщо ПЛР
негативний.
3. ІФA IgM при
неможливості
проведення ПЛР
впродовж однієї
доби

Відразу при
виявленні

1.ПЛР
2.ІФА IgM,
якщо ПЛР
негативний.
3. ІФА IgM при
неможливості
проведення ПЛР
впродовж однієї
доби

На 14 добу
після контакту

1.ПЛР
2. ІФА IgM при
неможливості
проведення ПЛР
впродовж однієї
доби

Верхні дихальні
шляхи:
Особи, які
носоглоткові мазки;
потребують планової
ротоглоткові мазки;
госпіталізації та/або
фарингіальний
операції
аспірат.
Сироватка/плазма.
Медпрацівники, які
безпосередньо
надають медичну
допомогу хворим або
здійснюють догляд
за хворими на
COVID-19.
Працівники
лабораторій які
обробляють зразки
біоматеріалів.
Працівники
патанатомічних,
судово-медичних
бюро, які беруть
участь у розтині тіла
чи взятті секційного
матеріалу
Працівники
Національної поліції,
Національної гвардії,
Держприкордонслуж
Держпродспоживслу
жби (які здійснюють
моніторинг за
дотриманням
протиепідемічних
заходів) інші
медичні та
фармацевтичні
працівники

1. ПЛР
обов’язково для
Перед
осіб з
госпіталізацією імуносупресією
та/або
2. Для інших
операцією
груп ІФА IgM.
3.ПЛР, якщо
ІФА позитивні

Сироватка/плазма.
Верхні дихальні
шляхи:
носоглоткові мазки;
ротоглоткові мазки;
фарингіальний
аспірат.

1 раз на 14 днів
(до отримання
перших
позитивних
результатів у
конкретної
особи)

1. ІФА IgM та
ІФА . IgG
2.ПЛР, якщо
ІФА позитивні

Сироватка/плазма.
Верхні дихальні
шляхи:
носоглоткові мазки;
ротоглоткові мазки;
фарингіальний
аспірат.

1 раз на ЗО
днів (до
отримання
перших
позитивних
результатів у
конкретної
особи)

1. ІФА IgM та
ІФА . IgG
2.ПЛР, якщо
ІФА позитивні

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської комісії
з питань ТЕБ та НС
від 12.08.2020 року
Протокол № 14
Персональний склад
міської комісії з визначення стану готовності найпростіших
укриттів міста до використання за призначенням
№
з/п

ПІБ

Організація,
установа

Посада

Голова комісії
1.

Гулик Володимир
Романович

Бурштинська міська
рада

Перший заступник
міського голови

Члени комісії
2.

Бандура І. І.

Бурштинська міська
рада

Завідувач сектору ЖКГ та
ОКМ

3.

Маслій І. М.

ДПРП м. Бурштин

Начальник

4.

Віннікова Н. А.

КП «Житловик»

Заступник начальника ЖЕГ

5.

Боднар І.

КП «Житловик»

Майстер ЖЕГ

6.

Іваськевич О. В.

Бурштинська міська
рада

Головний спеціаліст з
питань НС та ЦЗ

Головний спеціаліст з питань
надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради

Олександр Іваськевич

