
ПРОТОКОЛ № 15 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 28 жовтня 2021 року 

======================================================================= 

Головував: Міський голова, голова міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій Василь Михайлович Андрієшин 

Присутні:  Члени комісії 

 

Слухали: I. Про епідемічну ситуацію на території Івано-Франківської області та 

встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19. 

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, комісія встановила 

погіршення епідемічної ситуації на території громади, що відбулось внаслідок недотримання 

населенням карантинних обмежень, визначених постановою Кабінету Міністрів України      

№ 1236 від 09.12.2020 «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». 

З урахуванням зазначеного, і на виконання вимог пункту 34 вказаної постанови 

Кабінету Міністрів України, вимог протоколу позачергового засідання Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 41 від 27.10.2021, 

протоколу позачергового засідання Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій № 18 від 27.10.2021 і з метою запобігання поширенню на 

території Бурштинської територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, комісія вирішила: 

 

1. Встановити з 00 год 00 хв 30 жовтня 2021 року на території Бурштинської 

територіальної громади «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

 

2. Запровадити на території Бурштинської територіальної громади обмежувальні 

протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки 

поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2. 

 

3. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, 

організацій, суб’єктів господарювання незалежно від форм власності на території громади 

забезпечити на період дії «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, належне 

дотримання відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів. 

 

4. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» В. Василик: 

вжити заходів щодо підвищення рівня готовності закладу для надання медичної 

допомоги хворим пацієнтів з гострю респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2; 

за необхідністю забезпечити розгортання додаткових ліжко-місць у закладі, 

визначених для госпіталізації пацієнтів з гострю респіраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 

Термін: невідкладно, 

до стабілізації ситуації 
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5. Начальнику відділу освіти Бурштинської міської ради І. Томин: 

рекомендувати керівникам закладів освіти (крім дошкільної) продовжити канікули до 

5 листопада 2021 року; 

провести роз’яснювальну роботу серед працівників сфери освіти щодо обмежень 

роботи пов’язаних з встановленням «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

вжити заходів для відновлення освітнього процесу 8 листопада 2021 року з урахуванням всіх 

обмежень. 

Термін: з 1 листопада 2021 

 

6. Начальнику Відділення поліції №3 (м. Галич) Івано-Франківського РУ ГУНП в 

області А. Бойко, начальнику Галицького РУ ГУ Держпродспоживслужби в області              

М. Гринику забезпечити здійснення посиленого контролю за виконанням запроваджених 

обмежувальних протиепідемічних заходів. 

 

7. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Кравчишин спільно з головним 

спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту М. Яцинович, через 

офіційний веб-сайт та сторінки міської ради в соціальних мережах, інформувати населення 

громади щодо обов’язкового дотримання карантинних вимог та обмежень, визначених вище 

зазначеною постановою Кабінету Міністрів України та цим протоколом. 

Термін: невідкладно, 

до стабілізації ситуації 

 

8. Контроль за виконанням рішення комісії залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Голова міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій                                                                                 Василь Андрієшин 

 

 

Секретар комісії                                                                   Мар’яна Яцинович 

 


