
ПРОТОКОЛ № 11
ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

________ ___ _________ ______ від 08.06.2021 року____________________________

Головував: міський голова, голова міської комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Андрієшин Василь Михайлович.

Присутні: члени комісії.

Слухали: 1. Про заходи щодо запобігання та протидії масовим 
пожежам лісів, торфовищ і сільськогосподарських угідь у літній період 
2021 року (О. Іваськевич).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, на виконання 
протоколу № 10 від 12 квітня 2021 року позачергового засідання регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 
розпорядження голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 
18.03.2021 року № 75 «Про запобігання виникненню пожеж в пожежоне- 
безпечний період» комісія вирішила:

1. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту міської ради О. Іваськевичу довести до виконавців Комплексний план дій 
органів Бурштинської міської ради, установ, організацій, об’єктів господарської 
діяльності на території громади щодо запобігання виникненню пожеж в 
пожежонебезпечний період у 2021 році затвердженого розпорядженням першого 
заступника міського голови від 02.06.202Гроку № 319.

Термін: до 11 червня 2021 року

2. Земле- та лісокористувачам на території громади у межах компетенції:
забезпечити створення та оновлення у лісових масивах мінералізованих

смуг, протипожежних розривів, пожежних водоймищ і доріг протипожежного 
призначення, очищення лісових масивів від захаращень, насамперед прилеглих до 
населених пунктів, торфовищ та просік, де проходять повітряні лінії 
електропередач, нафто-, газо-, продуктопроводи;

забезпечити готовність пожежних підрозділів до реагування на пожежі та 
загорання;

організувати проведення рейдів і патрулювань найбільш пожежоне- 
безпечних лісових масивів, торф’яників, територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду для здійснення контролю за дотриманням населенням та 
підприємствами вимог пожежної безпеки.

Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду



3. Заборонити розведення багать у лісових масивах і рекреаційних зонах 
(крім спеціально облаштованих місць і обладнаних територій зеленого 
відпочинку), а також випалювання стерні, сухої рослинності та сміття на землях 
лісового фонду, торфовищах, в сільгоспугіддях, лісосмугах, заплавах річок та 
вздовж доріг на території громади.

Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду

4. На період високого та надзвичайно високого класів пожежної небезпеки 
ввести тимчасові обмеження на відвідування населенням лісових масивів і 
лісопаркових зон, в’їзд до них автотранспортних засобів, проведення 
лісозаготівельних та інших пожежонебезпечних робіт у лісових масивах, а також 
полювання.

Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду

5. Начальнику відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського 
районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області 
І. Михайлишину, директору Галицького НІIII О. Гайдуку в межах компетенції:

активізувати роботу із запобігання порушень вимог пожежної безпеки в 
лісах, на торфовищах, в сільгоспугіддях, на територіях і об’єктах природно- 
заповідного фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття та залишків 
рослинності;

забезпечити розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
знищенням або пошкодженням об’єктів рослинного світу вогнем,встановлення 
осіб, які їх вчинили;

надавати виконавчому комітету Бурштинської міської ради матеріали та 
факти щодо розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із 
знищенням або пошкодженням об’єктів рослинного світу вогнем, встановлення 
осіб, які їх вчинили, та накладених адміністративних стягнень для публікування їх 
на офіційному веб-сайті міської ради та на сторінці в мережі БасеЬоок.

Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду

6. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Кравчишин спільно з 
головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
міської ради О. Іваськевичем через офіційний веб-сайт міської ради та сторінку в 
мережі БасеЬоок проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням 
громади щодо дотримання правил пожежної безпеки в лісових масивах, на 
торфовищах, в сільгоспугіддях, на територіях і об’єктах природно-заповідного 
фонду, а також недопущення спалювання стерні, сміття та залишків рослинності.

Термін: протягом 
пожежонебезпечного періоду

7. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на 
першого заступника міського голови Р. Стаська.



2. Про стан протипожежного водопостачання на території міської 
громади (М. Бережницький).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 
вирішила:

1. Рекомендувати директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК 
Західенерго» В. Хом’якову звернути увагу на незадовільний стан зовнішнього 
протипожежного водопостачання на підприємстві.

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту міської ради О. Іваськевичу підготувати звернення до голови 
Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій А. Бойчуку щодо стану зовнішнього протипожежного водопостачання 
на ВЕІ «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго».

Термін: до 15 червня 2021 року

3. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на 
першого заступника міського голови Р. Стаська.

3. Про стан забезпечення населення міської громади якісною та 
безпечною для здоров'я людей питною водою (О. Паньківська).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 
вирішила:

1. Директору КП «Житловик» 3. Шафрану погасити заборгованість перед 
Рогатинською міськміжрайонною філією ДУ «Івано-Франківський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» за проведені 
лабораторні дослідження якості питної води м. Бурштин.

Термін: до 15 червня 2021 року

2. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на 
начальника Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «Івано-Франківський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 
О. Паньківську.

4. Про забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення 
громади (О. Паньківська).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 
вирішила:

1. Інформацію начальника Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ 
«Івано-Франківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» О. Паньківської взяти до відома.

5. Про проведення гуманітарного розмінування на території міської 
громади (О. Іваськевич).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 
вирішила:

1. Інформацію головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту міської ради О. Іваськевича взяти до відома.



2. Встановити, що на території Бурштинської міської громади відсутні 
місця, які придатні для знищення вибухонебезпечних предметів

6. Щодо забезпечення готовності до реагування на можливі 
надзвичайні ситуації в умовах ускладнення воєнно-політичної обстановки
(О. Іваськееич).

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 
вирішила:

1. Суб’єктам господарювання, які продовжують свою виробничу діяльність 
в особливий період (у воєнний час):

розробити (уточнити) Плани цивільного захисту на особливий період; 
уточнити порядок оповіщення органів управління, керівництва міської ради, 

суб’єктів господарювання про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;
провести перевірку готовності локальних систем оповіщення до 

використання за призначенням;
провести позапланові огляди захисних споруд цивільного захисту та інших 

споруд, призначених для укриття населення (персоналу, працівників). Визначити 
конкретні заходи щодо їх приведення в готовність.

2. Директору КП «Житловик» 3. Шафрану здійснити додаткові заходи щодо 
забезпечення сталого функціонування об’єктів життєзабезпечення населення, 
передбачити можливість здійснення аварійного водопостачання в населених 
пунктах.

3. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання покласти на 
першого заступника міського голови Р. Стаська.

Термін: до 08 липня 2021 року

Термін: до 08 липня 2021 року

Секретар міської комісії з пи 
техногенно-екологічної безпе 
та надзвичайних ситуацій

Міський голова, голова місьі 
комісії з питань техногенно-е 
безпеки та надзвичайних сит

Олександр Іваськевич

Василь Андрієшин


