
ПРОТОКОЛ № 7 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 29.03.2021 року 

 Головував: перший заступник міського голови, перший заступник 

голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Стасько Ростислав Богданович. 

 Присутні: члени комісії. 

Слухали: 1. Про стан епідемічної ситуації та виконання відповідних 

заходів з метою запобігання поширенню на території громади гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 (О.Паньківська, О. Іваськевич). 

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, на виконання 

протоколу № 8 позачергового засідання Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, комісія вирішила: 

1. Начальнику відділу освіти і науки міської ради І. Томин: 

відновити освітній процес у закладах дошкільної освіти на території 

міської громади з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Головного Державного санітарного лікаря України 

від 22.09.2020 року № 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Термін: з 30 березня 2021 року 

провести роз’яснювальну роботу з керівниками закладів дошкільної 

освіти на території міської громади щодо виконання передбачених 

протиепідемічних заходів. 

Термін: негайно 

2. Питання відновлення навчального процесу серед учнів 1-4 класів 

загальноосвітніх шкіл на території громади розглянути на позачерговому 

засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій 01 квітня 2021 року. 

Термін: 01 квітня 2021 року 

3. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Кравчишин 

розмістити на офіційному веб-сайті міської ради та на сторінці в мережі 

Facebook умови, при яких приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, 

які провадять діяльність у сфері громадського харчування та функціонування 

торговельної діяльності в «червоному» рівні епідемічної небезпеки є можливим 

у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом 



SARS-CoV-2» зі змінами, що наведені у Додатку № 1 до протоколу № 8 від 

26.03.2021 року позачергового засідання Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; 

Термін: негайно 

4. Начальнику відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського 

районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області                        

І. Михайлишину, Начальнику Галицького районного управління Держпрод-

споживслужби в області М. Гринику вжити спільних заходів щодо неухильного 

виконання на території громади умов карантинних обмежень, визначених 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

Термін: на час дії карантину 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського голови, 

перший заступник голови міської  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                        Ростислав Стасько 

 

 

 

Секретар міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                 Олександр Іваськевич 
 


