
ПРОТОКОЛ № 10 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 02.06.2020 року 

Головував:  Міський голова м. Бурштин, голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джура 

Роксолана Олександрівна 

Присутні:  Члени комісії, запрошені (за окремим списком). 

 

Слухали 1. Про пом’якшення карантинних обмежень на території 

Бурштинської міської ради (В. Василик, Г. Мазурик, О. Іваськевич). 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року 

№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

протоколу № 19 позачергового засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 28.05.2020 року, за 

результатами доповідей та враховуючи їх обговорення, комісія вирішила: 

 1. Дозволити з 03 червня 2020 року роботу дошкільних навчальних 

закладів м. Бурштин з дотриманням усіх необхідних протиепідемічних вимог. 

 2. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»                   

В. Василику спільно з головним лікарем КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» О. Савчин провести аналіз рівня 

захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 в м. Бурштин та с. Вигівка 

Термін: до 04 червня 2020 року 

3. Питання роботи ринків на території м. Бурштин розглянути на 

позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 04 червня 2020 року. 

 4. Дозволити відвідування занять в групах не більше 10 осіб в закладах 

освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної 

кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, 

підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних 

робіт та тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 

підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-



технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою 

дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах з дотриманням усіх необхідних протиепіде-

мічних вимог. 

 5. Дозволити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних 

залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників 

більше 10 осіб і забороною відвідування дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

інших закладів фізичної культури дітям молодшим 15 років). 

6. Контроль за виконанням рішень комісії покласти на Галицьке районне 

управління ГУ Держпродспоживслужби в області (М. Гриник) та Галицьке ВП 

Тисменицького ВП ГУНП в області (І. Михайлишин). 

 

 

 

 

Міський голова м. Бурштин,  

голова міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                          Роксолана Джура 

 

 

 

Секретар міської комісії                                                    Олександр Іваськевич 

 


