ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 29.10.2020 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.
1. Про стан епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19 та застосування обмежень на території Бурштинської
міської ради (Б. Денега, О. Іваськевич).
За результатами доповідей та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
Відповідно до протоколу № 39 від 23.10.2020 року засідання Державної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій,
протоколу № 51 від 23 жовтня 2020 року засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та 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):
1. Продовжити до 31 грудня 2020 року на території Бурштинської міської
ради дію карантину.
2. Враховуючи пункт 16 постанови КМУ від 22 липня 2020 року № 641
продовжити дію обмежень, характерних для «помаранчевого» рівня епідемічної
небезпеки поширення COVID-19.
3. Заборонити:
1) проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних,
рекламних та інших) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі проведення
заходів з кількістю учасників до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між
учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра);
2) відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з
пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50
відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;
3) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю
більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та
спеціалізованої мистецької освіти;

4) проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів),
діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля
(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо);
5) робота після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання
послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе,
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос;
6) діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків
приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50
відсотків посадкових місць у приміщенні закладу;
На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення
заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно
від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої
максимальної кількості відвідувачів.
Організатор заходу, власник закладу, який приймає відвідувачів,
зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у разі
перевищення допустимої кількості відвідувачів;
7) 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;
надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я
національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови
дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;
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 тестуванню на COVID-19
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;
8) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів,
фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи
на 10 кв. метрів приміщення;
9) оздоровлення та відпочинок дітей за межами міської ради;
10) 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.

4. Дозволити проведення спортивних заходів спортсменів національних
збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів
спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових
видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних
змагань та матчів, які можуть проводитися із глядачами за окремим
погодженням із Міністерством охорони здоров’я) за умови дотримання
учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та
здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників.
5. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту міської ради О. Іваськевичу спільно з організаційним відділом міської
ради (О. Александрів) проводити інформування і роз’яснювальну роботу серед
населення через офіційний веб-сайт міської ради та сторінку в мережі Facebook
щодо установлених рівнів епідемічної небезпеки та введених протиепідемічних
обмежень.
Термін: до стабілізації епідситуації
6. Галицькому ВП Тисменицького ВП ГУНП в області (І. Михайлишин),
Галицькому районному управлінню Держпродспоживслужби в області
(М. Гриник), забезпечити здійснення контролю за виконанням обмежень,
передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, визначених
постановою 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».
Термін: до стабілізації епідситуації
7. Рекомендувати керівникам закладів освіти вжити заходів щодо зміни
структури навчального року або організації освітнього процесу з
використанням технологій дистанційного навчання, враховуючи епідемічну
ситуацію на території міської ради.
8. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
Галицьке ВП Тисменицького ВП ГУНП в області (І. Михайлишин), Галицьке
районне управління Держпродспоживслужби в області (М. Гриник)
Слухали 2. Про стан забезпечення населення міської ради якісною та
безпечною для здоров'я людей питною водою в 2020 році (Б. Денега).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Інформацію начальника Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ
«ІФОЛЦ МОЗ України» (Б. Денега) взяти до відома.

Слухали 3. Про стан матеріальних резервів для запобігання і
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (О.
Іваськевич).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту міської ради О. Іваськевичу:
- підготувати проект комплексної цільової соціальної програми розвитку
цивільного захисту Бурштинської ОТГ на 2021-2025 роки, де обов’язковим
пунктом включити наповнення матеріального резерву громади;
- у зв’язку з формуванням Бурштинської ОТГ підготувати проект
розпорядження голови громади щодо затвердження нової номенклатури та
обсягів матеріального резерву Бурштинської громади для запобігання і
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, збільшивши значення норми
накопичення матеріалів.
Термін: до 01 січня 2021 року
2. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
першого заступника міського голови Володимира Гулика.
Слухали 4. Затвердження Переліку потенційно небезпечних об’єктів
на території Бурштинської міської ради на 2021 рік (І. Маслій).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Затвердити Перелік потенційно небезпечних об’єктів на території
Бурштинської об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається).
Слухали 5. Про підведення підсумків купального сезону 2020 року та
завдання на наступний купальний сезон (О. Іваськевич).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Рекомендувати директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК
Західенерго» В. Хом’якову укласти угоди з відповідними аварійнорятувальними службами щодо постійного обслуговування земельних ділянок та
водних просторів на території стихійного місця купання і відпочинку поблизу
Бурштинського водосховища. Позначити дане місце щитами з попереджувальними написами щодо заборони масового відпочинку населення та
систематично проводити патрулювання;
2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного
захисту міської ради О. Іваськевичу:
- включити пункт, що стосується організації запобіжних та рятувальних
заходів на водних об’єктах, що розташовані поблизу Бурштинської міської ради
в проєкт комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного
захисту Бурштинської громади на 2021-2025 роки;

- підготувати План заходів щодо підготовки та забезпечення безпеки
відпочиваючих на водних об’єктах Бурштинської громади у літній період
2021року;
3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
начальника ДПРП м. Бурштин І. Маслія.
Слухали 6. Про внесення змін до складу міської комісії з визначення
стану готовності найпростіших укриттів міста до використання за
призначенням (О. Іваськевич).
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення, комісія
вирішила:
1. Внести зміни до рішення міської комісії з питань техногенногоекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 12.08.2020 року протокол
№ 14, скоректувавши персональний склад міської комісії з визначення стану
готовності найпростіших укриттів міста до використання за призначенням
(додається).
2. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на
завідувача сектору житлово-комунального господарства та обліку комунального майна міської ради І. Бандуру.

Перший заступник міського голови,
Перший заступник голови міської
комісії з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій

Секретар комісії

Володимир Гулик

Олександр Іваськевич

Затверджено
Рішення міської комісії
з питань ТЕБ та НС
від 29.10.2020 року
Протокол № 16
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.

Якубовська І.

КП «Житловик»

Інженер ЖЕГ

6.

Іваськевич О. В.

Бурштинська міська рада

Головний спеціаліст з питань
НС та ЦЗ

*До призначення на посаду першого заступника голови громади при формуванні
Бурштинської ОТГ.

