
ПРОТОКОЛ № 8 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 15.05.2020 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, запрошені (за окремим списком). 

 

Слухали 1. Про продовження карантину та пом’якшення 

карантинних обмежень на території Бурштинської міської ради (В. Гулик). 

 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 травня 2020 

року № 343 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України» 

та протоколів № 16 від 08 травня 2020 року та № 17 від 15 травня 2020 року 

позачергових засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій, комісія вирішила: 

1. Продовжити карантин у режимі надзвичайної ситуації на території 

Бурштинської міської ради до 22.05.2020 року. 

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, 

установ, організацій на території міської ради забезпечити неухильне 

виконання вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04 

травня 2020 року № 343). 

3. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Александрів 

спільно з головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту міської ради О. Іваськевичем організувати інформування 

населення про продовження карантину, скасування частини обмежень та 

відповідальність за їх порушення. 

Термін: негайно 

 4. Обмежити надання стоматологічних послуг на території міської ради. 

Термін: до 22 травня 2020 року 

5. Утворити комісію (склад додається) щодо моніторингу об’єктів 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, закладів громадського 

харчування, закладів охорони здоров’я, перукарень та салонів краси на 

предмет дотримання рекомендацій, затверджених постановами Головного 

державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 року № 17-20. 



6. Новоутвореній комісії: 

6.1. Проводити моніторинг об’єктів торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, закладів громадського харчування, закладів 

охорони здоров’я, перукарень та салонів краси на предмет дотримання 

рекомендацій, затверджених постановами Головного державного санітарного 

лікаря України від 09.05.2020 року № 17-20.  

6.2. 3а наслідками проведеного моніторингу і при виявленні порушень, 

надавати обов’язкові до виконання приписи (пропозиції) та повідомляти 

органи Національної поліції. 

Термін: постійно, на час карантину 

 6.3. Узагальнюючі матеріали щодо проведеної роботи надавати 

головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

міської ради О. Іваськевичу для розгляду на засіданнях міської комісій з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для 

прийняття рішень щодо усунення виявлених невідповідностей. 

Термін: щоп’ятниці 

7. Начальнику Галицького районного управління ГУ Держпродспожив-

служби в області М. Гринику довести до суб’єктів господарювання на 

території міської ради Тимчасові методичні рекомендації, затверджені 

постановами Головного державного санітарного лікаря України від 09.05.2020 

року № 17-20. 

Термін: до 18 травня 2020 року  

8. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

Галицьке ВП Тисменицького ВП ГУНП в області (І. Михайлишин) та 

Галицьке районне управління ГУ Держпродспоживслужби в області              

(М. Гриник). 

 

 Слухали 2. Про стан протипожежного водопостачання на території 

міської ради (І. Маслій). 

За результатами доповіді і з метою забезпечення надійного стану 

протипожежного водопостачання на території міської ради, комісія 

вирішила: 

 1. Директору КП «Житловик» В. Марчуку провести ремонт та усунути 

несправності пожежних гідрантів поданих у листі начальника ДПРЧ 3             

м. Галич від 14.05.2020 року № 895 та пожежного гідранта, що знаходиться 

біля будинку на вул. О. Басараб, 7. 

Термін: до 15 червня 2020 року 

 



 

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу підготувати листа голові постійної 

депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку В. Рику про 

додаткове виділення коштів на ремонт та обслуговування джерел 

протипожежного водопостачання на території міської ради. 

Термін: до 22 травня 2020 року 

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

начальника Державного пожежно-рятувального поста м. Бурштин І. Маслія. 

 

 Слухали 3. Про стан полігону твердих побутових відходів поблизу    

с. Німшин Галицького району (І. Бандура). 

За результатами доповіді, комісія вирішила: 

 1. Завідувачу сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандурі підготувати листи голові 

постійної депутатської комісії з питань бюджету та економічного розвитку    

В. Рику та голові Галицької районної державної адміністрації С. Канюці щодо 

виділення коштів на рекультивацію полігону твердих побутових відходів 

поблизу с. Німшин Галицького району. 

Термін: до 22 травня 2020 року 

2. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

завідувача сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандуру. 

 

 Слухали 4. Про підсумки проходження опалювального періоду 2019-

2020 років та завдання з підготовки до осінньо-зимового періоду 2020-2021 

років (І. Бандура). 

За результатами доповіді, комісія вирішила: 

 1. Завідувачу сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандурі розробити проект розпорядження 

міського голови про підготовку підприємств житлово-комунального 

господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери  

м. Бурштин і с. Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 роки 

яким затвердити план заходів з підготовки підприємств житлово-

комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів 

соціальної сфери м. Бурштин і с. Вигівка до роботи в осінньо-зимовий період 

2020/21 роки. 

Термін: до 01 липня 2020 року 



 

2. Директору КП «Житловик» В. Марчуку: 

2.1. Провести роботи на теплових мережах і тепловому пункту з 

профілактики, ремонту та заміни обладнання, трубопроводів, систем 

регулювання, приладів обліку теплової енергії та повірки засобів 

вимірювальної техніки; 

2.2. Здійснити промивку трубопроводів, гідравлічні випробування 

теплових мереж та внутрішньо-будинкових систем опалення; 

2.3. Провести роботи з профілактики і ремонту на водопровідних та 

каналізаційних мережах, насосних станціях, очисних спорудах та інших 

об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства; 

2.4. Привести в належний технічний стан житловий фонд та забезпечити 

виконання планових робіт щодо перевірки вентиляційних каналів, щільності 

інженерних вводів в багатоповерхові будинки. Провести перевірку стану 

підвалів, горищ, підсобних приміщень в громадських спорудах і житлових 

будинках. Організувати оформлення паспортів готовності житлових будинків 

усіх форм власності до опалювального періоду (відповідно до спільного 

наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 року № 620/378). 

2.5. Забезпечити технічну готовність наявної автодорожньої техніки 

(автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та інших спеціальних машин і 

механізмів), що можуть бути задіяні для очистки доріг від снігових заметів; 

2.6. Забезпечити необхідний запас паливо-мастильних матеріалів та 

посипкового матеріалу. 

Термін: до 15 жовтня 2020 року 

3. Контроль за виконанням рішення комісії з цього питання покласти на 

завідувача сектору житлово-комунального господарства та обліку 

комунального майна міської ради І. Бандуру. 

 

 Слухали 5. Про роботу міської ради щодо підготовки місць масового 

відпочинку на воді до купального сезону (О. Іваськевич). 

За результатами доповіді, комісія вирішила: 

1. Рекомендувати директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК 

Західенерго» В. Хом’якову укласти угоди з відповідними аварійно-

рятувальними службами щодо постійного обслуговування земельних ділянок 

та водних просторів на території стихійного місця купання і відпочинку 

поблизу Бурштинського водосховища. Позначити дане місце щитами з 

попереджувальними написами щодо заборони масового відпочинку населення 

та систематично проводити патрулювання. 



 2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу: 

2.1. При розробці проєкту комплексної цільової соціальної програми 

розвитку цивільного захисту Бурштинської міської ради на 2021-2025 роки 

включити в нього пункт, що стосується організації запобіжних та рятувальних 

заходів на водних об’єктах, які розташовані поблизу Бурштинської міської 

ради. 

Термін: при розробці проєкту 

 2.2. Спільно з начальником організаційного відділу О. Александрів через 

офіційний веб-сайт Бурштинської міської ради та сторінку в мережі Facebook 

організувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності 

відпочинку у визначених місцях і дотримання Правил поведінки на воді. 

Термін: протягом купального  

сезону 

 

 

 

 

Перший заступник міського  

голови, перший заступник  

голови міської комісії                                                              Володимир Гулик 

 

 

 

Секретар комісії                                                                Олександр Іваськевич 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської комісії 

з питань ТЕБ та НС 

від 15.05.2020 року 

Протокол № 8 

 

 

Персональний склад  

міської комісії щодо моніторингу об’єктів торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, закладів громадського харчування, закладів 

охорони здоров’я, перукарень та салонів краси на предмет дотримання 

рекомендацій, затверджених постановами Головного державного санітарного 

лікаря України від 09.05.2020 року № 17-20. 

 

 

№ 

з/п 
ПІБ 

Організація, 

установа 
Посада 

Голова комісії 

1. 
Гулик Володимир 

Романович 

Бурштинська міська 

рада 

Перший заступник 

міського голови 

Члени комісії 

2. 
Гриник Михайло 

Михайлович 

Галицьке РУ ГУ 

ДПСС в області 
Начальник управління 

3. 
Мазурик Ганна 

Василівна 

Галицьке РУ ГУ 

ДПСС в області 

Головний спеціаліст 

відділу контролю за 

дотриманням 

санітарного 

законодавства 

4. 
Рибчук Ірина 

Ярославівна 

Бурштинська міська 

рада 

Головний спеціаліст 

відділу економіки та 

промисловості 

5. 
Мельничук 

Віталій 

Галицьке ВП 

Тисменицького ВП 

ГУ НП в області 

Старший дільничний 

офіцер поліції 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

надзвичайних ситуацій та  

цивільного захисту міської ради                                   Олександр Іваськевич 


