
ПРОТОКОЛ № 3 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 19.02.2021 року 

 Головував: міський голова, голова міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Андрієшин Василь Михайлович. 

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

Слухали: 1. Про епідемічну ситуацію на території громади, 

спричинену коронавірусом, та заходи щодо недопущення його поширення 

(О. Савчин, О. Паньківська, Г. Мазурик, О. Іваськевич). 

На виконання протоколу № 4 позачергового засідання регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій, з 

метою запобігання поширенню на території громади гострої респіраторної 

хвороби COV1D-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та стабілізації 

епідемічної ситуації: 

1. Заборонити з 22 по 28 лютого 2021 року приймання відвідувачів у 

закладах громадського харчування (крім замовлень на виніс) і розважальних 

закладах (кінотеатри, театри, нічні клуби, дискотеки тощо). 

Термін: з 22 лютого 2021 року 

2. Заборонити проведення масових заходів (релігійних, культурних, у 

тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо). 

Термін: з 22 лютого 2021 року 

3. Призупинити навчально-виховний процес серед учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх шкіл, гімназії та студентів ВСП «Бурштинський енергетичний 

фаховий коледж ІФНТУНГ» і ВСП «Бурштинський торговельно-економічний 

фаховий коледж КНТЕУ» та організувати його шляхом дистанційного 

навчання. 

Термін: до 01 березня 2021 року 

4. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

установ, організацій, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності 

на території міської громади забезпечити в межах компетенції виконання 

посилених 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». 

Термін: постійно на час карантину 

5. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»                   

В. Василику та головному лікарю КНП «Бурштинський міський центр 

первинної медико-санітарної допомоги О. Савчин забезпечити дотримання 

санітарно-епідемічних правил у лікувальних закладах. 

Термін: негайно 



6. Галицькому відділенню поліції Тисменицького ВП ГУНП в області (І. 

Михайлишин), Галицькому районному управлінню Держпродспоживслужби в 

області (М. Гриник) забезпечити здійснення посиленого контролю за 

виконанням запроваджених обмежувальних протиепідемічних заходів. 

Термін: на час дії карантину 

7. Організаційному відділу міської ради (О. Александрів), головному 

спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради 

О. Іваськевичу провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

обов’язкового виконання дотримання карантинних обмежень і правил. 

Термін: на час дії карантину 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Р. Стаська. 

 

 

 

 

Міський голова, голова міської  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій                                        Василь Андрієшин 

 

 

 

Секретар міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                 Олександр Іваськевич 
 


