УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 16.03.2020

м. Бурштин

№ 146

Про тимчасову міську
протиепідемічну комісію
На виконання протоколу № 1 спільного позачергового засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та тимчасової обласної
протиепідемічної комісії від 11.03.2020 року, відповідно до розпорядження ІваноФранківської обласної державної адміністрації від 21.02.2020 року № 117 «Про тимчасову
обласну протиепідемічну комісію», з метою організації міжсекторальної координації заходів з
протидії занесенню і поширенню захворювання на території міської ради:
1. Утворити тимчасову міську протиепідемічну комісію та затвердити її склад, що
додається.
2. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на головного
відповідального виконавця – головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту міської ради О. Іваськевича.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського
голови В. Гулика.

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 16.03.2020 № 146

СКЛАД
тимчасової міської протиепідемічної комісії
Гулик Володимир Романович

перший заступник міського голови,
голова комісії

Денега Богдан Михайлович

начальник Рогатинської міськміжрайонної філії
Державної установи «Івано-Франківський
обласний лабораторний центр МОЗ України»,
заступник голови комісії(за згодою)

Іваськевич Олександр Васильович

головний спеціаліст з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту міської ради,
секретар комісії
Члени комісії:

Сопільняк Сергій Михайлович

т. в. о. директора КНП «Бурштинська
центральна міська лікарня»

Савчин Оксана Михайлівна

головний лікар КНП «Бурштинський міський
центр первинної медико-санітарної допомоги»

Фединишин Світлана Іванівна

лікар-інфекціоніст КНП «Бурштинська
центральна міська лікарня»

Сагайдак Галина Степанівна

в. о. завідувача підстанції Бурштин Галицького
відділення екстреної (швидкої) медичної
допомоги КНП «Обласний клінічний центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф Івано-Франківської обласної ради»
(за згодою)

Гриник Михайло Михайлович

начальник Галицького районного управління
ГУ Держпродспоживслужби в області (за
згодою)

Александрів Олена Ярославівна

начальник організаційного відділу міської ради

Томин Іванна Степанівна

начальник відділу освіти і науки міської ради

Петровська Ольга Іванівна

начальник фінансового відділу міської ради

Назар Марія Степанівна

начальник відділу економіки і промисловості
міської ради

Маслій Ігор Миколайович

начальник Державного пожежно-рятувального
поста м. Бурштин (за згодою)

Кріцак Назар Васильович

заступник начальника Галицького ВП Тисменицького ВП ГУНП в області (за згодою)

