
ПРОТОКОЛ № 9 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

від 27.05.2020 року 

Головував:  Міський голова м. Бурштин, голова міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Джура 

Роксолана Олександрівна 

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

 

Слухали 1. Про пом’якшення карантинних обмежень на території 

Бурштинської міської ради (О. Іваськевич, Б. Денега, В. Василик, М. Гриник). 

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року 

№ 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» 

на виконання протоколу № 18 позачергового засідання регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 21.05.2020 

року, за результатами доповіді та враховуючи її обговорення, комісія 

вирішила: 

 1. Структурним підрозділам Бурштинської міської ради, керівникам 

суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, підприємств, установ 

та організацій на території міської ради забезпечити виконання постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів». 

 2. Продовжити карантин до 22 червня 2020 року на території 

Бурштинської міської ради. 

 3. Дозволити з 22 травня 2020 року: 

3.1. Проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше ніж 50 осіб; 

3.2. Проведення релігійних заходів  за умови  перебування  не більше 

однієї особи на 10 кв. метрах  площі будівлі, де  проводиться релігійний захід; 

3.3. Діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 

3.4. Роботу закладів охорони здоров’я, що надають стоматологічні 

послуги. 

 

 



4. Керівникам дошкільних навчальних закладів міста (О. Стехна,             

О. Бесага, Б. Данилюк, Н. Камрат) зібрати заяви від батьків дітей про те, що їхні 

діти відвідуватимуть заклади з підкріпленими довідками про те, що батьки 

зайняті і перебувають на місцях працевлаштування; 

Термін: до 29 травня 2020 року 

5. Провести комісійний огляд дошкільних навчальних закладів з метою 

перевірки їхньої готовності до роботи відповідно до усіх нормативних 

протиепідемічних умов. 

6. Розглянути питання роботи дошкільних навчальних закладів на 

території міста на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Термін: до 02 червня 2020 року 

7. Директору КНП «Бурштинська центральна міська лікарня В. Василику 

забезпечити виконання тимчасових рекомендацій планової госпіталізації 

пацієнтів у заклади охорони здоров’я вторинного і третинного рівня на період 

карантину, затверджених рішенням регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол № 18 від 21.05.2020 

року), що додаються. 

8. Контроль за виконанням рішень 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. Різне (О. Іваськевич). 

Розглянувши усне звернення щодо можливості роботи на території 

Бурштинської міської ради дитячої ігрової кімнати, у зв’язку з відсутністю 

такого пункту в списку заходів з пом’якшення карантину, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392, комісія 

вирішила: 

1. Заборонити роботу дитячих ігрових кімнат на території міської ради. 

Термін: до закінчення карантину 

2. 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). 

 

Міський голова м. Бурштин,  

голова міської комісії з питань  

техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій                                                          Роксолана Джура 

 

 

Секретар міської комісії                                                    Олександр Іваськевич 


