ПРОТОКОЛ № 7
ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
від 24.04.2020 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.
Слухали 1. Про запровадження додаткових обмежувальних
протиепідемічних заходів на території міської ради (О. Іваськевич).
За результатами доповіді, комісія вирішила:
1. Структурним підрозділам міської ради, підприємствам, установам та
організаціям, що знаходяться на території міської ради забезпечити виконання
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 року № 291
«Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» щодо
продовження карантину на всій території України до 11 травня 2020 року.
2. Відповідно до вимог п. 2 доручення Прем’єр-міністра України, голови
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних
ситуацій Д. Шмигаля від 21.04.2020 року № 16945/0/1-20 і постанови Головного
державного санітарного лікаря України від 21.04.2020 року № 11 від 21.04.2020
року № 211 заборонити відвідування громадянами м. Бурштин та с. Вигівка
кладовищ, місць окремих поховань у традиційні післяпасхальні
(післявеликодні) поминальні дні, крім випадків здійснення поховання
померлого за умови проведення ритуальних обрядів з дотриманням
протиепідемічних правил, зокрема участі не більше 10 осіб та забезпечення
відстані між присутніми не менше ніж 1,5 метри.
3. Перенести поминальні дні з 25-26 квітня 2020 року на Троїцьку
поминальну суботу (6 червня 2020 року).
4. Припинити рух транспорту до кладовищ, крім спецтехніки та
транспорту задіяного в обрядах поховання.
5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів
влади Н. Кицелі посилити роз’яснювальну роботу з населенням і
священнослужителями різних конфесій щодо необхідності виконання
карантинних заходів і перенесення поминальних днів на 06 червня 2020 року.
6. Власникам та утримувачам міських кладовищ розмістити на входах до
кладовищ оголошення про тимчасове обмеження їх відвідування.
7. Контроль за виконанням вимог рішення комісії з цього питання
покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів
влади Н. Кицелу.
Перший заступник міського
голови, перший заступник
голови міської комісії

Володимир Гулик

Секретар комісії

Олександр Іваськевич

