
ПРОТОКОЛ № 3 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ  

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 12.03.2020 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 запобігання поширенню на території Бурштинської міської 

ради коронавірусу COVID-2019 (В. Гулик).  

 За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Начальнику відділу освіти і науки Бурштинської міської ради І. Томин, 

директору Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ О. Джурі, 

директору Бурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ             

А. Козаку призупинити навчальний процес в освітніх закладах на території 

міської ради з 12.03.2020 до 03.04.2020. 

Термін: негайно 

2. Директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»                

В. Хом’якову, приватним підприємцям та іншим працедавцям, які наймають 

жителів території міської ради в зв’язку з припиненням навчального процесу 

рекомендувати: 

- за можливості організувати батькам неповнолітніх дітей роботу в 

дистанційному режимі; 

- забезпечити недопущення до роботи працівників з ознаками гострого 

респіраторного захворювання. 

Термін: протягом  

карантинного періоду 

3. Начальнику відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків міської ради 

Т. Зорій, директору ПК «Прометей» Р. Шевчук, директору Комбінату 

спортивних споруд ДТЕК Бурштинська ТЕС В. Шенкевичу призупинити 

проведення культурно-масових та спортивних заходів з 12.03.2020 до 

03.04.2020. 

Термін: негайно 

4. Структурним підрозділам міської ради, керівникам підприємств, 

установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, 

розміщених на території міської ради: 

- заборонити відрядження працівників та підпорядкованих установ, 

організацій та підприємств за кордон. Вжити заходів щодо перенесення 

запланованих групових поїздок і відряджень дітей та молоді за кордон; 



- посилити дезінфекційні заходи в підпорядкованих закладах, 

підтримувати дотримання нормативних показників температури і вологості 

повітря та проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях; 

- запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки 

гострих респіраторних захворювань; 

- максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений 

доступ із застосуванням електронних комунікацій та технологій; 

- запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 

персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику; 

Термін: протягом карантинного періоду 

5. Керівникам закладів оптової, роздрібної торгівлі (крім магазинів з 

продажу продовольчих товарів та аптек), закладів ресторанного бізнесу та кафе 

на території міської ради: 

- призупинити роботу протягом 12.03 - 03.04.2020 року; 

- не допускати до роботи працівників з ознаками гострого респіраторного 

захворювання; 

- забезпечити проведення обробки антисептичними засобами приміщень, 

торговельних закладів, закладів харчування, тощо; 

- провести роз’яснювальну роботу серед працівників про заходи щодо 

запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронавірусом COVID-19; 

- посилити дезінфекційний режим (проводити вологе прибирання з 

використанням дезінфікуючих засобів у торговельних закладах та закладах 

харчування, забезпечити постійну наявність антисептичних засобів для обробки 

рук, тощо). 

Термін: протягом карантинного періоду 

6. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

міської ради Н. Кицелі провести зустрічі з керівниками основних релігійних 

організацій на території міської ради щодо можливості переведення служб, мес 

і служінь у максимально дистанційний варіант. 

Термін: негайно 

7. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу: 

- уточнити перелік сил та засобів, які можуть бути залучені до проведення 

протиепідемічних заходів, та визначити їх готовність до виконання визначених 

завдань; 

- посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням щодо 

дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню 

інфекцією.  

Термін: негайно 



8. Начальнику відділу соціального захисту населення міської ради           

С. Коцур забезпечити контроль за людьми похилого віку та людьми з 

інвалідністю, які залишились без піклування, організувати їм доставку 

продуктів харчування, ліків тощо. 

Термін: постійно 

9. Усім структурним підрозділам Бурштинської міської ради: 

- скасувати або максимально перенести в режим телефонних або 

відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання; 

- скасувати до особливого розпорядження проведення особистих 

прийомів громадян. 

10. Т. в. о. директора КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»       

С. Сопільняку: 

- впроваджувати обмежувальні заходи щодо відвідування пацієнтів, які 

знаходяться на стаціонарному лікуванні; 

Термін: протягом  

карантинного періоду 

- спільно з головним лікарем КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» О. Савчин докласти зусиль до 

виконання Плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і 

поширенню на території Бурштинської міської ради гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19. 

Термін: у визначені 

 Планом терміни 

11. Головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» О. Савчин запровадити постійний епідемічний 

нагляд за гострою респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом 

COVID-19 на території міської ради з метою своєчасного здійснення 

протиепіде-мічних заходів. 

Термін: березень - 

травень 2020 року 

12. Начальнику Галицького ВП Тисменицького ВП Головного управління 

Національної поліції України в області А. Бойку забезпечити громадський 

порядок та виконання обмежувальних заходів на території міської ради. 

Термін: протягом  

карантинного періоду 

Перший заступник міського  

голови, перший заступник  

голови міської комісії                                                        Володимир Гулик 

 

Секретар комісії                                                                  Олександр Іваськевич 


