
Проєкт рішення  

Бурштинської міської ради 

 

06.05.2020                                                                                                                №2041  

 

Про безоплатну передачу 

 засобів індивідуального захисту  

та дезінфікуючих засобів 

 

 

З метою  забезпечення  вжиття належних протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19), керуючись ст. 25,26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3 Закону України «Про передачу об’єктів 

права держаної та комунальної власності», врахувавши рекомендації комісії з питань 

бюджету та економічного розвитку, міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Провести безоплатну передачу: 

1.1. Відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради: 

- рукавиці нітрилові н/ст. – 50 пар на суму 450,00 грн. 

1.2. Відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради: 

- гіпохлорит натрію – 10 л на суму 140,10 грн. 

1.3. Бурштинському енергетичному коледжу ІФНТУНГ: 

- гіпохлорит натрію – 20 л на суму 280,20 грн. 

1.4. Бурштинському торговельно-економічному коледжу КНТЕУ: 

- гіпохлорит натрію – 10 л на суму 140,10 грн. 

2. Директорам Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ (Олександр 

Джура), Бурштинського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ (Андрій Козак), 

начальнику відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради (Світлана 

Коцур), начальнику відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської 

ради (Тетяна Зорій) прийняти вищезазначені матеріали та оформити відповідні документи 

бухгалтерського обліку. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Володимира Гулика та голову постійої комісії міської ради з питань 

бюджету та економічного розвитку Володимира Рика. 

 

 

 Міський голова                                                                                           Роксолана Джура 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготував: 

Перший заступник міського голови  

Володимир Гулик                                      _________________     «___»________2020 

 

Погоджено: 

 

Головний бухгалтер 

Іванна Федунків                                         _________________     «___»________2020 

 

Юридичний відділ 

______________________                         _________________     «___»________2020 

 

 
 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради 

«Про безоплатну передачу засобів індивідуального захисту 

та дезінфікуючих засобів» 

 

 

      1. Суб’єктом подання проєкту рішення Бурштинської міської ради «Про 

безоплатну передачу засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів» є перший 

заступник міського голови Бурштинської міської ради. 

 

2. Обґрунтування необхідності підготовки проєкту рішення. 

Для  забезпечення  вжиття належних протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) виникла необхідність безоплатної 

передачі навчальним закладам міста,  відділу соціального захисту населення 

Бурштинської міської ради та відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

Бурштинської міської ради засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів. 

 

3. Мета прийняття проєкту рішення. 

Метою підготовки проєкту рішення є передача навчальним закладам міста,  

відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради та відділу культури, 

туризму та зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради засобів індивідуального захисту 

та дезінфікуючих засобів. 

 

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про 

передачу об’єктів права держаної та комунальної власності», Закон України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

 

5.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження 

рішення. 

Прийняття проекту рішення «Про безоплатну передачу засобів індивідуального 

захисту та дезінфікуючих засобів» сприятиме захисту працівників освіти, культури та 

критичної інфраструктури міста від поширення коронавірусної хвороби. 

 

 

Доповідач: перший заступник міського голови Володимир Гулик 

 

 

 

Перший заступник міського голови                                                      Володимир Гулик  

 
 


