
                                                                                     
 
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                               Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
Від 09.02.2022                                        м. Бурштин                                                                № 28 

 

 

 

Про  дотриманням обмежувальних  

протиепідемічних заходів 

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України  від 30.11.2021 р. №2664 

«Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких 

підлягають обов`язковим профілактичним щепленням» розширено перелік організацій, 

співробітники яких мають обов`язково щепитися проти COVID-19 до Переліку об`єктів  

державної власності , що мають стратегічне  значення  для економіки і безпеки держави, 

обов`язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають 

співробітники: 

- органів місцевого самоврядування; 

- закладів охорони здоров`я державної та комунальної  форм власності; 

- комунальних підприємств, установ та організацій. 

Згідно ст. 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» на 

виконання п.2 Доручення Віце –прем`єр-міністра України від 16.12.2021 р. №4896/5/1/21  та 

з метою здійснення контролю за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів: 

 

1.Визначити Кайдан Л.Р., завідувача сектору з праці відділу  економіки і 

промисловості управління економіки, праці та інвестиційної діяльності та Канюку Т.Д., 

головного спеціаліста сектору з праці відділу  економіки і промисловості управління 

економіки, праці та інвестиційної діяльності уповноваженими особами ,  які має право 

проводити вибіркову перевірку документів, що посвідчують особу, підтверджують 

громадянство  чи її соціальний статус, а також документів  , що підтверджують вакцинацію 

від COVID-19, негативний результат тестування  або одужання особи від зазначеної хвороби 

працівників, коли це є підставою для  незастосування обмежувальних  протиепідемічних 

заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки та притягати 

порушників карантину до адміністративної відповідальності. 

 

2.Управлінню економіки, праці та інвестиційної діяльності (Скринику О.Б.) 

організувати проведення щоденних моніторингових відвідувань щодо перевірок дотримання  

відповідних обмежувальних протиепідемічних заходів громадянами та суб`єктами 

господарювання на території Бурштинської територіальної громади, в тому числі в частині 



наявності у підлягаючих вакцинації проти респіраторної інфекції COVID-19 працівників 

організацій і установ , які знаходяться на території громади. 

 

 3.Контроль  за допущенням до роботи  тільки тих працівників , які мають 

документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації покласти на керівників 

комунальних підприємств. 

 

 4.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                 Василь АНДРІЄШИН 

 

 


