
УКРАЇНА
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА

МІСЬКА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

82300 м. Борислав, вул. Шевченка, 42 Тел. 5-25-56, 5-29-52, 5-43-75

Протокол №8
позачергового засідання міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій

від « 16 » березня 2020 року м. Борислав

Головував: . голова міської комісії з питань ТЕБ та НС, міський голова -  
І. Яворський
Присутні: Члени комісії (за окремим списком)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 

населення м. Борислава та смт. Східниці та виконання заходів щодо 
стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом СОУГО-2019. 

Слухали доповідь :

1. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя 
населення м. Борислава та смт. Східниці та виконання заходів щодо 
стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої коронавірусом СОУШ-2019.

Доповідали:
- Директор КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» - Головчак В.С. 

Виступали:
- Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -  

Р.Гарасимів
- Начальник відділу ОР ЦЗ та ОД Бориславської міської ради -  В. Прідун ;
- Начальник Бориславського МВ ГУ ДСНС України у Львівській області 

О.Кобилецький;
- Начальник відділу освіти Бориславської міської ради -  Е. Качмарчик
- Начальник відділу економіки та торгівлі Бориславської міської ради -  Л.Попель
- Заступник начальника Бориславського ВПДВПГУНП у Л/'о -  І. Борковський
- Директор ПП «Галич -  Авто» - Р. Кобильник.
- Заступник селищного голови смт. Східниця -  Р. Майстрик.
- Директор КП «КНП «Стоматологічна поліклініка» - Б. Шумило
- Начальник фінансового управління Бориславської міської ради - Ю. Петрів

Заслухавши доповіді з цього питання,

Комісія вирішила:
1.1.Інформацію директора КНП «Центральна міська лікарня м. Борислава» - 
Головчака В.С. прийняти до відома.



1.2. Начальнику відділу ОР ЦЗ та ОД Бориславської міської ради -  Прідун В.
1.2.1 Підготувати проект розпорядження про внесення змін до розпорядження 
міського голови від 12.03.2020 року №70 -  р «Про запобігання поширення на 
території м. Борислава та смт. Східниця коронавірусу СОУГО-2019».
1.2.2 Підготувати проект рішення міської ради про внесення змін в додаток до 
програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки 
на території м. Борислава та смт. Східниця на 2016-2020 роки».
1.2.3. Підготувати проект рішення міської ради про порядок проведення 

профілактичних і протиепідемічних заходів.

1.3 Начальнику фінансового управління Бориславської міської ради Ю. Петрів 
підготувати проект рішення на сесію про виділення 150 тис. грн з резервного 
фонду для придбання засобів індивідуального захисту та засобів санітарної 
обробки.

1.4 Керівникам підприємств, установ, організацій призупинити роботу на 
час карантину:

1.4.1. Доступ до центрів обслуговування клієнтів надавачів комунальних 
послуг та центрів надання адміністративних послуг. Максимально перевести 
обслуговування клієнтів в онлайн режим.

Термін виконання -  постійно, до 
стабілізації епідситуації або особливого 
розпорядження

1.4.2 закладів торгівлі, громадського харчування, торгівельно - розважально- 
спортивних комплексів, (крім аптек, автомобільних заправочних станцій, 
продуктових торгівельних закладів та торгівельних закладів побутової хімії).

Термін виконання -  постійно, до 
стабілізації епідситуації або особливого 
розпорядження

1.4.3. Пересування населення на адміністративних територіях. Запровадити 
дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського 
транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб.

Термін виконання — постійно, до 
стабілізації епідситуації або особливого 
розпорядження

1.5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови міської 
комісії з питань ТЕБ та НС, першого заступника міського голови Садлівського Р., та 
голову протиепідемічної та протиепізоотичної комісії -  Р.Гарасимів.

І. Яворський

Секретар комісії О. Плоскодняк


