
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Перемишлянського району Львівської області 

XІV позачергова сесія VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

10 квітня 2020 року          № 1837 

м. Бібрка 

 

Про реалізацію рішень комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій Бібрської міської ради від 16.03.2020 р. та від 27.03.2020 р. та готовність закладів 

охорони здоров’я, комунальних служб до роботи в умовах загострення епідемічної ситуації 

та карантину 
Заслухавши доповідь голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій Бібрської міської ради Гринуса Р.Я., директора КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Гориня О.С. та директора Центру соціальної допомоги 

Пономарьової С. С., керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постановами КМУ, протоколами обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій № 9 від 23.03.2020 р., № 10 від 26.03.2020 та № 11 від 31.03.2020 р, 

наказами Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, протоколами комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Бібрської міської ради № 3 від 16.03.2020 р., № 4 

від 27.03.2020р. щодо вжиття заходів протидії поширенню випадків гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, Бібрська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Бібрському міському голові Гринусу Р.Я.: 

1.1. Звернутися до Перемишлянської РДА, Перемишлянського ВП Золочівського ВП ГУМП у 

Львівській області, Перемишлянської ЦРЛ про надання своєчасної і повної інформації про 

громадян, які прибули на територію громади з-за кордону. 

1.2. Звернутися до керівників суб’єктів господарювання, громадян, депутатів усіх рівнів із 

проханням про надання матеріальної та фінансової допомоги щодо підтримки заходів із 

протидії коронавірусній інфекції.  

2. Апарату Бібрської міської ради: 

2.1. Неухильно дотримуватись вимог протиепідемічного режиму на робочих місцях і в побуті, 

максимально обмежити прямий контакт із відвідувачами, забезпечити роботу в дистанційному 

режимі за графіком. 

2.2. Оперативно інформувати населення про зміни, пов’язані із заходами протидії 

коронавірусній інфекції. 

2.3. Посилити контроль за виконанням вимог карантину закладами торгівлі, громадського 

харчування. 

3. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Гориню О.С.: 

3.1. У випадку підозри на COVID-19 негайно вжити заходів ізоляції щодо пацієнта та 

інформувати Бібрську міську раду. 

3.2. При підтвердженні випадку COVID-19 і лікуванні в домашніх умовах забезпечити належну 

медичну допомогу з дотриманням усіх заходів безпеки персоналу, переважно, дистанційного 

контролю за станом здоров’я та лікування, постійно надавати інформацію заступнику міського 

голови Довгаль О.В. та головному лікарю Перемишлянського району Лівому Б.В. 

3.3. Систематично надавати інформацію Бібрській міській раді щодо надходження директивних 

документів та їхнього змісту, а також інформацію про стан захворюваності на гострі 

респіраторні захворювання в кожному зі старостинських округів. 

4. Комунальним підприємствам Бібрської міської ради: 

4.1. Забезпечити дезінфекцію сходових кліток, під’їздів будинків, що є в комунальній власності, 

зупинок громадського транспорту. 

4.2. Забезпечити резерв засобів дезінфекції та індивідуального захисту для роботи у ймовірних 

вогнищах інфекції. 



5. Директору Центру надання соціальних послуг Пономарьовій С.С.: 

5.1. У разі діагностування випадку COVID-19 і призначення лікування в домашніх умовах 

забезпечити соціальну підтримку соціально незахищеним категоріям мешканців громади з 

дотриманням усіх заходів безпеки персоналу. 

6. Виконувачам обов’язків старост старостинських округів: 

6.1. Невідкладно надавати Бібрській міській раді інформацію про повернення громадян з-за 

кордону, а також про випадки порушення карантинних вимог на території старостинського 

округу. 

6.2. Сприяти мобільним бригадам у проведенні тестування громадян, у забезпеченні 

карантинних заходів. 

7. Священникам, релігійним громадам: 

7.1. Забезпечити дотримання карантинних вимог при проведенні богослужінь і обрядів, 

особливо під час Великодніх свят. 

7.2. За можливості транслювати Богослужіння онлайн. 

8. Аптечним закладам вжити заходів для забезпечення населення засобами індивідуального 

захисту за доступними цінами. 

9. Закладам торгівлі: 

9.1. Неухильно дотримуватися вимог карантину задля попередження інфікування персоналу і 

покупців. 

9.2. Не допускати необґрунтованого підвищення цін на продукти харчування, за можливості 

сформувати продуктові набори для соціально незахищених громадян. 

10. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 

Бібрський міський голова _____________________________ Гринус Р.Я. 


