
ПРОТОКОЛ № 19 

ПОЗАЧЕРГОВОГО ЗАСІДАННЯ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ 
З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
від 22 грудня 2021 року 

________________________________________________________________________________ 

 
Головував: Перший заступник міського голови, перший заступник голови міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Ростислав 
Богданович Стасько 

Присутні:  Члени комісії 
 

Слухали: 1. Про запобігання виникнення та реагування на надзвичайні ситуації в 

зимовий період 2022 року (Герт І., Яцинович М.) 
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

1. Керівникам КП «Житловик» (Шафран З.), КП «Еко-сервіс» (Леськів О.): 
забезпечити справність та підтримувати в постійній готовності до роботи за 

призначенням снігоочисну техніку та іншу спеціальну техніку для запобігання та швидкого 

реагування на надзвичайні ситуації зимового періоду 
передбачити запаси палива та підсипкових матеріалів до кінця зимового періоду 

у разі необхідності, для роботи на складних ділянках доріг, залучати додаткову техніку 
підприємств, установ, організацій на договірних умовах 

                                                                                  Термін: під час зимового періоду 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити завчасну підготовку стаціонарних пунктів 
обігріву для їх розгортання у разі екстремального заниження температури повітря, з метою 

попередження випадків переохолодження людей, надання допомоги населенню, у першу 
чергу малозахищеним верствам населення. 

                                                                                  Термін: під час зимового періоду 

3. Організаційному відділу міської ради через сайт міської ради, офіційну сторінку 
міської ради в соціальних мережах систематично доводити до населення громади інформацію 

про розташування пунктів обігріву, порядок правильних дій при загрозі виникнення чи 
виникненні надзвичайних ситуацій на автодорогах, при переохолодженнях чи інших загрозах 
зимового періоду. 

                                                                                  Термін: постійно в зимовий період 
4. Контроль за виконанням п.1. з цього питання покласти на начальника відділу 

житлово-комунального господарства та обліку комунального майна Ірину Герт. 
 
Слухали: 2. Про епідемічну ситуацію на території громади (Кушнірук В.,Василик В.) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 
1.   Взяти до відома інформацію щодо епідемічної ситуації на території громади. 

2. Виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям 
незалежно від форм власності рекомендуємо:  

вжити заходів щодо посиленого контролю за дотриманням обмежувальних 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 
09.12.2020 № 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» (зі змінами) 

                                                                                  Термін: на час дії карантину 

проводити роз’яснювальну роботу серед працівників, відвідувачів, населення щодо 
необхідності вакцинації з метою профілактики COVID-19 

                                                                                  Термін: постійно на час дії карантину 
 
 



Слухали: 3. Про проведення уточнення перспективної мережі (Пятківська І., 
Яцинович М.С) 

За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

1. Взяти до відома інформацію головного фахівця  відділу цивільного захисту Івано-
Франківського районного управління  ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області про 

проведення уточнення перспективної мережі. 
2.  Вирішити питання щодо поточного ремонту приміщення під пожежне депо                   

с. Озеряни, вул. Франка, 4а, фінансування придбання техніки, обладнання та інших 

матеріальних засобів для функціонування підрозділу місцевої пожежної охорони.   
                                                                                  Термін: протягом І півріччя 2022року 

3. Для забезпечення пожежної безпеки утворити з числа громадян, які постійно 
проживають у населених пунктах Бурштинської територіальної громади відбір в кількості          
6 чоловік для добровільної пожежної команди.                                                            

                                                                                  Термін: до 01.06.2021р. 
4. Опрацювати питання щодо роботи державної пожежно-рятувальної частини на        

ВП «Бурштинська ТЕС» АТ «ДТЕК Західенерго» 
                                                                                  Термін: до чергового засідання комісії 
5. Контроль за виконанням рішення комісії з даного питання залишити за заступником 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Іваном Драгуном. 
 

Слухали: 4. Про стан матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (Яцинович М.С) 
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

1. Керівникам структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій 
що виконують функції із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій на території громади 

(З. Шафран, О. Леськів, І. Герт, В. Копаниця, І. Маслій, В. Василик та інші) проаналізувати 
ризики виникнення надзвичайних ситуацій враховуючи досвід минулих років , прогнозованих 
видів і рівнів надзвичайних ситуацій на території громади, обсягів робіт з ліквідації наслідків, 

розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого населення 
та подати пропозиції щодо накопичення місцевого матеріального резерву. 

                                                                                   Термін: до 25 січня 2022 року 

2. Головному спеціалісту з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту            
(М. Яцинович) підготувати на основі поданої інформації розпорядження міського голови щодо 

затвердження нової номенклатури та обсягів матеріального резерву Бурштинської міської 
територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

                                                                                   Термін: до 31 січня 2022 року 

 

Слухали: 5. Затвердження Плану роботи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2022 рік (Яцинович М.С.) 
За результатами доповіді та з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

1. Затвердити План роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на 2022 рік (додається). 

2. Відповідальним за підготовку матеріалів подавати секретарю комісії до 20 числа 

місяця, що передує місяцю, в якому передбачається розгляд питання, інформаційно-аналітичні 
матеріали та пропозиції до проекту протокольного рішення міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  
 

 

Перший заступник голови міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки 

і надзвичайних ситуацій                                                                            Ростислав СТАСЬКО 

 

 

Секретар комісії                                                             Мар’яна ЯЦИНОВИЧ 


