ПРОТОКОЛ № 15
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 18.08.2020 року
Головував: Міський голова, голова міської комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джура Роксолана
Олександрівна.
Присутні: Члени комісії, запрошені (за окремим списком).
Слухали 1. Щодо встановлення «помаранчевої» зони епідемічної
небезпеки поширення COVID-19 на території Бурштинської міської ради
(О. Іваськевич).
Відповідно до протоколу № 20 від 13 серпня 2020 року засідання
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних
ситуацій та протоколу № 41 від 14 серпня 2020 року засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в
м. Бурштин з 00:00 годин 17 серпня 2020 року встановлено «помаранчевий»
рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. З огляду на це, на
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 712 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2020 р.
№ 331 і від 22 липня 2020 р. № 641»), комісія вирішила:
1. Заборонити:
1.1. роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних
клубів, дискотек), а також суб’єктів господарювання з надання послуг
громадського харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів,
кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з
надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки
замовлень та замовлень на винос;
1.2. проведення масових заходів в закладах громадського харчування у
кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів;
1.3. проведення масових (культурних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше
однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід
проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;

1.4. відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;
1.5. проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з
госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності
та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям,
новонародженим;
- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації,
якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для
життя або здоров’я людей.
Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням
планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на
COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
1.6. діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи
на 10 кв. метрів приміщення;
1.7. приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
1.8. оздоровлення та відпочинок дітей за межами території міської ради.
1.9. приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в
магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового
обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у
приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі;
1.10. діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50
відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.
2. Відділу освіти і науки міської ради (І. Томин) на період встановлення
карантину та протягом 30 днів після закінчення такого періоду дозволяти
відвідування учнями та вихованцями закладів освіти без проходження
обов'язкових профілактичних медичних оглядів. Діти, які зараховуються до
першого класу закладу загальної середньої освіти повинні надати довідку
довільної форми від сімейного лікаря (педіатра), про стан здоров’я дитини та
можливість відвідування закладу освіти.
Термін: на період карантину

3. Галицькому ВП Тисменицького ВП ГУНП в області (І. Михайлишин),
Галицькому РУ ГУ Держпродспоживслужби в області (М. Гриник) забезпечити
контроль за виконанням протиепідемічних обмежувальних заходів,
передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки, передбачених
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.
4. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів) спільно з
головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту
міської ради О. Іваськевичем посилити роз’яснювальну роботу серед населення,
у тому числі через офіційний веб-сайт міської ради та сторінку в мережі
Facebook щодо обов'язкового 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» та встановлених рівнів епідемічної небезпеки
поширення COVID-19 на території області.
Термін: до стабілізації епідситуацїї
5. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на
першого заступника міського голови В. Гулика.

Міський голова, голова міської
комісії з питань техногенноекологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій

Роксолана Джура

Секретар комісії

Олександр Іваськевич

