
ПРОТОКОЛ № 2 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ  

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 02.03.2020 року 

 

 Головував: перший заступник міського голови, перший заступник 

голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Володимир Романович Гулик 

 Присутні: члени комісії, запрошені (за окремим списком). 

 

1. Про розроблення плану протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесенню і поширенню на території Бурштинської міської ради гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCov (М. Гриник, 

Б. Денега).  

 За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. План протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню на території Івано-Франківської області гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-CoV взяти до виконання. 

2. Затвердити План протиепідемічних заходів щодо запобігання 

занесенню і поширенню на території Бурштинської міської ради гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-CoV (додається). 

3. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу підготувати листа голові постійної 

депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку В. Рику щодо 

виділення коштів для закупівлі необхідних засобів індивідуального захисту та 

спеціального обладнання для працівників КНП «Бурштинського міського 

центру первинної медико-санітарної допомоги» і КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня». 

Термін: до 06 березня 2020 року 

4. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

міської ради О. Іваськевича доручивши йому подати голові комісії відповідну 

інформацію до 20.03.2020 року. 

 

Слухали: 2. Про наслідки стихії (сильні пориви вітру), що мала місце 

на території Бурштинської міської ради 23-24 лютого 2020 року. 

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Директору КП «Житловик» (В. Марчук): 

- провести видалення повалених дерев та вивезення деревини і гілок: 

- приступити до ліквідації наслідків, завданих стихією; 

 



- сформувати і надати голові комісії пакет необхідних документів для 

виділення коштів з резервного фонду міської ради. 

Термін: негайно 

2. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

завідувача сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандуру доручивши їй подати голові 

комісії відповідну інформацію до 31.03.2020 року. 

 

 

Перший заступник міського  

голови, перший заступник  

голови міської комісії                                                        Володимир Гулик 

 

 

Секретар комісії                                                                  Олександр Іваськевич  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської комісії 

з питань ТЕБ та НС 

від 02.03.2020 року 

Протокол № 2 

 

 

План 

протиепідемічних заходів 

щодо запобігання занесенню і поширенню на території Бурштинської 

міської ради гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-CoV 
 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу Відповідальні виконавці 

Термін 

виконання 

1. 

Інформування населення 

міської ради щодо дій, які 

допоможуть запобігти 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 

2019-CoV 

Головний спеціаліст з питань НС 

та ЦЗ* 

Галицьке РУ ГУ ДПСС в області 

Організаційний відділ міської 

ради 

Березень-травень  

2020 року 

2. 

Організаціям та суб’єктам 

господарювання, що провадять 

діяльність у місцях масового 

скупчення людей вжити заходів 

щодо посиленого режиму 

поточної дезінфекції 

Відділ освіти і науки міської 

ради 

Відділ культури, туризму і 

зовнішніх зв’язків міської ради 

ПК «Прометей» 

Бурштинський енергетичний 

коледж ІФНТУНГ 

Бурштинський торгівельно-

економічний коледж КНТЕУ 

Комбінат спортивних споруд 

профкому Бурштинської ТЕС 

Представники релігійних громад 

Березень-травень 

2020 року 

3. 

Скласти потребу в необхідних 

лікарських засобах, витратних 

матеріалах, дезінфекційних 

засобах, засобах 

індивідуального захисту та 

спеціального обладнання для 

медичних працівників, які 

потенційно можуть мати 

контакт з хворими на гостру 

респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом 

2019-CoV 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

До 03 березня 

2020 року 



4. 

Запровадити постійний 

епідемічний нагляд за гострою 

респіраторною хворобою, 

спричиненою коронавірусом 

2019-CoV на території міської 

ради з метою своєчасного 

здійснення протиепідемічних 

заходів 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень-травень 

2020 року 

5. 

Уточнити наявні схеми 

перспективного 

перепрофілювання закладів 

охорони здоров’я у разі 

масового надходження хворих 

на гостру респіраторну 

хворобу, спричинену 

коронавірусом 2019-CoV, 

переведення закладів охорони 

здоров’я на суворий 

протиепідемічний режим, 

створення мобільних медичних 

бригад з метою активного 

виявлення хворих на гостру 

респіраторну хворобу, 

спричинену коронавірусом 

2019-CoV та визначення 

ізоляторів для госпіталізації 

контактних осіб з метою їх 

обстеження та здійснення 

медичного нагляду за ними 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень 

6. 

Провести симуляційне 

навчання готовності закладів 

охорони здоров’я до 

госпіталізації хворих з гострою 

респіраторною хворобою, 

спричиненою коронавірусом 

2019-CoV 

КНП «Бурштинський міський 

центр первинної медико-

санітарної допомоги» 

КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» 

Березень  

2020 року 

 

Головний спеціаліст з питань НС та ЦЗ* – Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту міської ради 

 


