
ПРОТОКОЛ № 5 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 25.02.2021 року 

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

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Андрієшин Василь Михайлович. 

 Присутні: члени комісії. 

Слухали: 1. Про запровадження додаткових обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19 (О. Іваськевич, 

О.Паньківська). 

На виконання протоколу № 6 від 23 лютого 2021 року позачергового 

засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та 

надзвичайних ситуацій, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами) та з метою недопущення 

подальшого поширення на території громади гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і стабілізації епідемічної 

ситуації, комісія вирішила: 

1. Взяти до відома те, що карантин на території України продовжено до 

30 квітня 2021 року та встановлено з 00:00 годин 26 лютого 2021 року на 

території Івано-Франківської області «червоний» рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19. 

Крім того, взяти до уваги рішення Регіональної та Міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо 

запровадження карантинних та контрольних заходів в області та в громаді, що 

продовжують діяти. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

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

на території міської громади забезпечити на період дії «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 виконання додаткових 

обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених 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: на період дії  

«червоного» рівня небезпеки 

 



3. Начальнику відділу освіти і науки міської ради І. Томин:  

внести зміни в структуру навчального року, а саме: оголосити протягом 

01-07 березня 2021 року (замість 29 березня - 04 квітня) у закладах загальної 

середньої (у тому числі спеціальних) та позашкільної освіти канікули. З 09 

березня 2021 року організувати освітній процес з використання технологій 

дистанційного навчання.  

призупинити освітній процес у закладах дошкільної освіти; 

Термін: з 26 лютого 2021 року 

4. Директору ВСП «Бурштинський енергетичний фаховий коледж 

ІФНТУНГ» О. Джурі та директору ВСП «Бурштинський торговельно-

економічний фаховий коледж КНТЕУ» А. Козаку організувати освітній процес 

у підпорядкованих навчальних закладах з використання технологій 

дистанційного навчання. 

Термін: з 26 лютого 2021 року 

 5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій, суб’єктів 
господарювання незалежно від форми власності на території міської громади 

забезпечити: 

 5.1. На період дії карантину застосування за можливості гнучкого режиму 

робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення 
роботи для різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за 

технічної можливості — також роботу в режимі реального часу через Інтернет 
із збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу. 

  5.2. Вирішення питання з автоперевізниками щодо забезпечення 
створення можливості переміщення працівників на роботу/з роботи.  

 5.3. Опрацювання питання переведення працівників, які доглядають за 
дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку (1-4 класу) в режим роботи 

через Інтернет чи дистанційну (надомну) роботу із збереженням заробітної 
плати. 

Термін: з 26 лютого 2021 року 

6. Керівному складу та структурним підрозділам міської ради скасувати 
проведення особистих прийомів громадян. 

Термін: з 26 лютого 2021 року 

 7. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг»             
С. Видай запровадити режим прийому громадян у форматі одна особа - один 
адміністратор. 

Термін: з 26 лютого 2021 року 

8. Начальнику Галицького відділення поліції Тисменицького ВП ГУНП в 

області І. Михайлишину, начальнику Галицького районного управління 

Держпродспоживслужби в області М. Гринику забезпечити здійснення 

посиленого контролю за виконанням запроваджених обмежувальних 

протиепідемічних заходів. 

Термін: на час дії карантину 



9. 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 Бурштинської 

міської ради та сторінку в мережі Facebook інформувати населення громади 

щодо обов’язкового дотримання карантинних вимог та обмежень, зазначених у 

цьому протоколі. 

Термін: негайно 

10. Контроль за виконанням рішень комісії з цього питання 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 


