
ПРОТОКОЛ № 8 

ЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ 

КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 01.04.2021 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 спосіб проведення навчального процесу серед учнів 

1-4 класів загальноосвітніх шкіл на території громади (О. Савчин,                

О. Паньківська). 

За результатами доповідей та з урахуванням їх обговорення, на виконання 

протоколу № 8 від 26 березня 2021 року позачергового засідання Регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, 

комісія вирішила: 

1. Начальнику відділу освіти і науки міської ради І. Томин відновити 

освітній процес серед учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл на території 

громади з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою Головного Державного санітарного лікаря України 

від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)». 

Термін: з 05 квітня 2021 року 

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

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради          

В. Чуйка. 

Слухали: 2. Про здійснення протиепідемічних заходів та дотримання 

карантинних вимог на території міської громади щодо запобігання 

захворюваності на COVID-19 (Г. Мазурик). 

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Інформацію головного спеціаліста відділу контролю за дотриманням 

санітарного законодавства Галицького районного управління ГУ Держпрод-

споживслужби про здійснення моніторингових відвідувань закладів на предмет 

дотримання протиепідемічних та карантинних вимог на території міської 

громади щодо запобігання захворюваності на COVID-19 взяти до відома. 

2. Начальнику відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського 

районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області                        

І. Михайлишину, начальнику Галицького районного управління Держпрод-

споживслужби в області М. Гринику продовжити роботу щодо забезпечення 

здійснення посиленого контролю за виконанням запроваджених 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території громади. 

Термін: на час дії карантину 



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

першого заступника міського голови Р. Стаська. 

Слухали: 3. Про стан готовності міської ради до пропуску повені та 

паводків у 2021 році (О. Іваськевич). 

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу спільно з директором КП «Капітальне 

будівництво Бурштинської міської ради» І. Тузом здійснити обстеження 

берегової лінії річки Дністер в районі впадання меліоративного каналу поблизу 

с. Різдвяни та підготувати необхідну проектну документацію для зведення 

інженерної споруди з метою захисту населення громади від можливих повеней 

та паводків. 

Термін: до 16 квітня 2021 року 

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту міської ради О. Іваськевичу, начальнику ДПРП м. Бурштин І. Маслію, 

директору КП «Житловик» З. Шафрану, завідувачу сектору житлово-

комунального господарства та обліку комунального майна міської ради             

І. Бандурі, начальнику Рогатинської міськміжрайонної філії ДУ «Івано-

Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України» О. Паньківській, 

начальнику Галицького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в 

області М. Гринику, директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК 

Західенерго» В. Хом’якову: 

 забезпечити в межах компетенції виконання Плану основних заходів 

Бурштинської міської ради щодо підготовки і пропуску можливого льодоходу, 

повені та паводків у 2021 році затвердженого розпорядження міського голови 

від 10.02.2021 року № 63. 

Термін: до та під час проходження 
можливих повені і паводків 

 3. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту міської ради О. Іваськевичу, начальнику ДПРП м. Бурштин І. Маслію, 
директору КП «Житловик» З. Шафрану уточнити розрахунок сил і засобів для 
проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків повені та 
паводків. 

Термін: до 09 квітня 2021 року 

4. Директору КП «Житловик» З. Шафрану здійснювати заходи щодо 

забезпечення безперебійної роботи водозаборів, водопровідно-каналізаційних 
споруд  і мереж, систем зливової каналізації населених пунктів в умовах можливої 
повені та паводків. 

Термін: постійно 

5. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Кравчишин спільно з 
головним спеціалістом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
міської ради О. Іваськевичем оперативно висвітлювати на офіційному веб-сайті 



Бурштинської міської ради та на сторінці в мережі Facebook питання про розвиток 
та хід можливих повені та паводків і правила поведінки населення в цих умовах та 
заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів 
господарювання.  

Термін: протягом паводко- і  
повененебезпечного періоду 

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

першого заступника міського голови Р. Стаська. 

Слухали: 4. Про стан підготовки місць масового відпочинку на 

водних об’єктах до прийняття відпочиваючих (О. Іваськевич). 

За результатами доповіді та з урахуванням її обговорення, комісія 

вирішила: 

1. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного 
захисту міської ради О. Іваськевичу розробити План заходів щодо підготовки та 
забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах, що знаходяться на 
території міської громади, у літній період 2021 року. 

Термін: до 30 квітня 2021 року 

2. Директору ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго»                

В. Хом’якову: 
опрацювати питання приведення стихійного місця купання і відпочинку 

населення поблизу Бурштинського водосховища у відповідність до Правил 
охорони життя людей на водних об’єктах України, затверджених наказом МВС 
України від 10.04.2017 року № 301, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 04 травня 2017 року за № 566/30434; 

укласти угоду на постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне 
обслуговування стихійного місця купання і відпочинку населення поблизу 
Бурштинського водосховища з аварійно-рятувальними службами, які пройшли 
атестацію в установленому порядку.  

Термін: до 30 квітня 2021 року 

 3. Начальнику організаційного відділу міської ради О. Кравчишин 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 

4. Контроль за виконанням рішення 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 


