
ПРОТОКОЛ № 5 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 30.03.2020 року 

 Головував: перший заступник міського голови, перший заступник 

голови міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Гулик Володимир Романович. 

 Присутні: члени комісії. 

 

Слухали 1. Щодо вжиття додаткових протиепідемічних заходів з 

метою запобіганню поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території міської ради (О. Іваськевич). 

 

З метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції COVID-

19 на території міської ради і з урахуванням ймовірного розвитку складної 

епідемічної ситуації, комісія вирішила: 

1. Завідувачу сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандурі спільно з начальником ДПРП        

м. Бурштин І. Маслієм провести дезінфекційні заходи у жилих, виробничих, 

навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, 

дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, місць масового скупчення 

людей на території міської ради. 

2. Начальнику відділу соціального захисту населення міської ради           

С. Коцур забезпечити надання допомоги особам з інвалідністю, особам 

похилого віку та іншим малозахищеним верствам населення щодо отримання 

ними пенсій, оплати комунальних послуг, доставки продуктів харчування та 

предметів першої необхідності з метою зниження ризику їх зараження із 

залученням працівників соціальних служб, громадських та волонтерських 

організацій. 

3. Начальнику Галицького районного управління ГУ Держпродспожив-

служби в області М. Гринику та начальнику Галицького ВП Тисменицького ВП 

ГУНП в області А. Бойку в межах компетенції забезпечити контроль за 

суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної дезінфекції 

приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та ізольованому 

вигляді. Розміщення на входах, виходах і в місцях розрахунку маркувань 

(позначень) місць перебування відвідувачів для забезпечення дотримання ними 

безпечних (санітарних) відстаней. 

Термін: постійно 

 



4. Першому заступнику міського голови В. Гулику провести роботу із 

залучення громадських та волонтерських організацій для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення 

заходів із санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, 

транспорту та об’єктів. Забезпечити дані групи засобами індивідуального 

захисту. 

5. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу уточнити актуальність наявного 

посадового та персонального складу міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Термін: до 01 квітня 2020 року 

6. Головному лікарю КНП «БМЦПМСД» О. Савчин забезпечити 

консультування та надання медичної допомоги, особам, які не підписали угоди 

із сімейними лікарями. 

7. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Александрів 

спільно з головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичем забезпечити проведення інформаційної 

роботи з питань запобігання захворювань на COVID-19. 

8. Процес поховання померлих від захворювання на коронавірус на 

території міської ради здійснювати відповідно до Тимчасових рекомендацій 

щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або 

підтвердженням коронавірусної хвороби (COVID-19) затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 27.03.2020 року № 4. 

Термін: постійно 

9. Контроль за виконанням вимог рішення комісії з цього питання 

покласти на першого заступника міського голови В. Гулика. 

 

 

 

 

 

Перший заступник міського  

голови, перший заступник  

голови міської комісії                                                        Володимир Гулик 

 

 

 

Секретар комісії                                                                  Олександр Іваськевич 
 


