
ПРОТОКОЛ № 1 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 11.02.2021 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 погіршення погодних умов 11 лютого 2021 року у 

зв’язку зі значним снігопадом  (О. Іваськевич). 

З метою недопущення виникнення надзвичайних ситуацій в умовах 

погіршення погодних умов і оперативного реагування на них, на виконання 

протоколу № 1 засідання регіонального штабу із запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій у зимовий період 2020-2021 років від 08 лютого 2021 

року, за результатами обговорення, комісія вирішила: 

1. Директору КП «Житловик» З. Шафрану: 

підготувати спеціальну техніку для очищення вулиць на території 

громади від снігу; 

приступити до очищення вулиць громади від снігу, забезпечити 

першочергову обробку проїжджих частин. 

Термін: негайно 

2. Фінансовому відділу міської ради (О. Петровська) та бухгалтерській 

службі міської ради (І. Федунків) виділити кошти і провести фінансування для 

забезпечення паливо-мастильними матеріалами техніки КП «Житловик» 

(відповідно до комплексної цільової соціальної програми розвитку цивільного 

захисту Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки) у 

кількості 60 л дизельного пального. 

Термін: негайно 

3. Відділу освіти і науки міської ради (І. Томин) у зв’язку з 

несприятливими метеорологічними умовами перевести навчання в закладах 

загальної середньої освіти на території громади в дистанційний режим. 

Термін: 12 лютого 2021 року 

4. Взяти на контроль стан функціонування систем життєзабезпечення, 

особливу увагу приділяти наявності енергопостачання населених пунктів і 

транспортного сполучення на території громади. 

5. Директору Бурштинської гімназії О. Олійник та в.о. директора 

Бурштинської загальноосвітньої школи № 1 С. Волошину забезпечити 

діяльність пунктів обігріву. Організаційному відділу міської ради 

(О.Кравчишин) інформувати населення про місця розташування даних пунктів. 

Термін: при температурі нижче -10˚С 



6. Директору КП «Житловик» (З. Шафран), начальнику ДПРП м. 

Бурштин (І. Маслій) забезпечити готовність до застосування наявних сил і 

засобів, у тому числі інженерну, автомобільну техніку підвищеної прохідності, 

мобільні електростанції на випадок знеструмлення або порушення 

теплопостачання об’єктів соціальної сфери. 

Термін: при погіршенні 

погодних умов 

7. Організаційному відділу міської ради (О. Кравчишин) інформувати 

населення про погіршення погодних умов та порядок поведінки у складних 

погодних умовах через офіційний сайт міської ради та сторінку в мережі 

Facebook. 

Термін: на час ускладнення 

погодних умов 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Р. Стаська. 

Слухали: 2. Про епідемічну ситуацію на території громади, 

спричинену коронавірусом COVІD-19, та заходи щодо недопущення його 

поширення (О. Савчин, О. Паньківська, О. Іваськевич). 

На виконання протоколу № 2 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

04 лютого 2021 року, за результатами доповідей та з урахуванням їх 

обговорення, комісія вирішила: 

1. Відділу освіти і науки міської ради (І. Томин) перевести навчання в 

закладах загальної середньої освіти на території громади в дистанційний 

режим. 

Термін: до 19 лютого 2021 року 

2. Рекомендувати директорам ВСП «Бурштинський енергетичний 

фаховий коледж ІФНТУНГ» О. Джурі та ВСП «Бурштинський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ» А. Козаку розглянути питання 

доцільності переведення навчання в підпорядкованих закладах у дистанційний 

режим 

Термін: до 19 лютого 2021 року 

3. Посилити виконання заходів, передбачених постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», щодо: 

обмеження проведення масових (культурних, у тому числі концертів, 

спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб;  

обмеження проведення дискотек, роботи розважальних закладів (нічних 

клубів), діяльності закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 

числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій;  



посилення обов’язкового маскового режиму у громадських місцях, а 

саме: на ринках, у торгівельних центрах, парках, скверах тощо; 

забезпечення необхідною кількістю антисептиків та вимірювання 

температури тіла відвідувачів при входах у місця громадського користування;  

заборони відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами 

кількістю, більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти; 

заборони релігійних заходів у приміщенні за умови присутності більше 

однієї особи на 5 кв. метрів, на відкритому повітрі - за умови недотримання 

дистанції 1,5 метра між присутніми; 

заборони самовільного залишення місця ізоляції чи обсервації; 

посилення інформаційної та санітарно-освітньої роботи серед населення 

громади. 

Термін: на час дії карантину 

4. Галицькому відділенню поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в 

області (І. Михайлишин), Галицькому районному управлінню ГУ Держпрод-

споживслужби в області (М. Гриник) забезпечити здійснення контролю на 

території громади за виконанням запроваджених обмежувальних 

протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня 2020 року № 1236. 

Термін: на час дії карантину 

 5. Організаційному відділу міської ради (О. Кравчишин), головному 

спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

(О. Іваськевич) підготувати та опублікувати на офіційному веб-сайті 

Бурштинської міської ради та в мережі Facebook інформацію для проведення 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо обов’язкового дотримання 

карантинних обмежень і правил. 

Термін: на час дії карантину 

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

Галицьке відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в області (І. 

Михайлишин), Галицьке районне управління Держпродспоживслужби в області 

(М. Гриник). 

 

 

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 


