
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 12 березня  2020 р.                   м. Бережани                                            № 48-р 

 

Про організацію заходів щодо запобігання 

занесенню та поширенню коронавірусної 

інфекції на території Бережанської  

міської ради 
  

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» і 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 24 січня 2020 року № 185 «Про заходи недопущення 

занесення і поширення на території України випадків захворювань, 

спричинених новим коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, 

Китай)», Комплексного плану організаційних, медико-санітарних, лікувально- 

профілактичних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання 

занесенню та поширенню на території області інфекційних хвороб, що мають 

міжнародне значення на 2018-2020 роки, затвердженого заступником голови 

обласної державної адміністрації 12 грудня 2017 року, на виконання 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 лютого 2020 

року №89/01.02-01 «Про організацію заходів щодо запобігання занесенню та 

поширенню корона вірусної інфекції на території області», з метою координації 

спільної роботи в напрямку забезпечення епідемічного благополуччя на 

території Бережанської міської ради: 

 

1. Утворити оперативний штаб з організації профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території Бережанської міської ради (далі - 

оперативний штаб). 

2. Затвердити склад оперативного штабу, що додається. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту міської ради, відділу культури, релігій і 

туризму міської ради, комунальному некомерційному підприємству 

«Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, 

районному комунальному некомерційному підприємству «Бережанський центр 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної 

ради: 
1) організувати роботу щодо здійснення заходів профілактики 



інфекційних захворювань з повітряно-крапельним механізмом передачі, 
особливо в місцях масового перебування людей; 

2) інформувати зацікавлені служби та установи щодо ускладнення 
епідемічної ситуації на відповідній території. 

4. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна 
районна лікарня» Бережанської районної ради, районному комунальному 
некомерційному підприємству «Бережанський центр первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги» Бережанської районної ради: 

1) дотримуватися Рекомендацій, затверджених пунктом 2 наказу 
Міністерства охорони здоров’я від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо 
недопущення занесення і поширення на території України випадків 
захворювань, спричинених новим коронавірусом, виявленим у м. Ухань 
(провінція Хубей, Китай)»; 

2) забезпечити належну роботу щодо надання медичної допомоги особам, 
які відповідають визначенню випадку 2019-nCoV, у тому числі госпітальної 
бази інфекційного відділення комунального некомерційного підприємства 
«Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради, а 
саме: виділення окремих боксів, готовність реанімаційного відділення, у разі 
потреби - перепрофілізація інших відділень, незнижувальний запас 
медикаментів, дезінфікуючих засобів, протиепідемічних комплектів І типу, 
засобів індивідуального захисту згідно з додатком 3 до наказу Міністерства 
охорони здоров’я від 24.01.2020 № 185 «Про заходи щодо недопущення 
занесення і поширення на території України випадків захворювань, 
спричинених новим корона вірусом, виявленим у м. Ухань (провінція Хубей, 
Китай)»; 

3) забезпечити негайну ізоляцію у місці виявлення особи, що відповідає 
визначенню випадків 2019-nCoV, з подальшою евакуацією (транспортуванням) 
і госпіталізацією в інфекційне відділення комунального некомерційного 
підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської 
районної ради, з дотриманням вимог протиепідемічного режиму; 

4) забезпечити негайне інформування лікаря-інфекціоніста комунального 
некомерційного підприємства «Бережанська центральна районна лікарня» 
Бережанської районної ради - Марію Трач за телефоном 2-14-45, відповідальної 
особи-координатора за телефоном 067 935 40 60 - експерта- інфекціоніста 
управління охорони здоров’я облдержадміністрації Олени Герасименко, 
заступників начальника управління Лідії Чайковської за телефоном 0673525488 
і Тетяни Скарлош за телефоном 067 351 25 23 та виконувача обов’язків 
начальника державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» Оксани Чайчук за телефоном 098 255 08 45, про виявлення 
особи, що відповідає визначенню випадку 2019-nCoV; 

5) ввести обмежувальні заходи в закладах охорони здоров’я м. Бережани,  
с. Посухів  з дотриманням вимог інфекційного контролю; 

6) організувати відбір зразків матеріалів від особи, яка відповідає 
визначенню випадку 2019-nCoV (відповідно до Інструкції щодо відбору, 
зберігання та транспортування зразків матеріалів); 

7) провести навчання медичного персоналу з питань профілактики, 
діагностики, лікування особливо небезпечних інфекційних хвороб, що мають 



міжнародне значення (в тому числі 2019-nCoV); 
5. Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати 

Бережанську міську раду щомісяця до 1 числа наступного періоду. 
6. Загальному відділу Бережанської міської ради забезпечити 

координацію та узагальнення проведеної роботи та про хід виконання 
розпорядження інформувати управління охорони здоров’я обласної державної 
адміністрації щомісяця до 5 числа наступного періоду. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського  голови Олега Захарківа. 

 

 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                       від 12.03.2020 року № 48-р 

 

 

СКЛАД 

оперативного штабу з організації профілактичних та протиепідемічних 

заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної 

інфекції на Бережанської міської ради 

 

МУЗИЧКА                                 - міський голова м. Бережани, керівник  

Володимир Ярославович              оперативного штабу; 

 

ЗАХАРКІВ               -  заступник міського голови, заступник   

Олег Мирославович                      керівника оперативного штабу;           

 

КИСЕЛЬОВ                               -  начальник відділу з питань цивільного  захисту 

Сергій Васильович                      населення взаємодії з охоронними органами   та  

                                                       мобілізаційної роботи Бережанської міської   

                                                       ради, секретар оперативного штабу. 

 

Члени оперативного штабу: 

 

АДАМОВИЧ                          - перший заступник міського голови;  

Петро Павлович 

 

ВРИДНИК                               - директор комунального некомерційного  

Василь Романович                  підприємства «Бережанська центральна районна  

                                                  лікарня» Бережанської районної ради (за згодою); 

 

 ГУДЗИЛЯК                            - начальник Бережанського районного управління 

Андрій Миронович                 Головного управління Держпродспоживслужби в  

                                                  Тернопільській області (за згодою); 

 

 КАЛАКУРА                          - начальник Бережанського районного відділу 

Тарас Миколайович               управління ДСНС України в Тернопільській  

                                                 області (за згодою); 

 

КОСТЕЦЬКА                        - начальник фінансово-економічного відділу міської 

Ліда Ярославівна                     ради; 

 

МАКСИМЧАК                      - начальник служби у справах дітей, надання  

Оксана Василівна                   соціальної допомоги сім’ям з дітьми та молоді    

                                                  міської ради; 

 



МЕЛЬНИЧУК                       - начальник відділу культури, туризму та релігій 

Олена Віталіївна                   міської ради; 

 

МИХАЛЬЧУК                     - начальника відділу освіти, молоді та спорту  

Галина Василівна                  міської ради; 

 

ПАНАШІЙ - заступник начальника Бережанського відділу         

Петро Михайлович              поліції Головного управління Національної поліції  

                                               України в Тернопільській області (за згодою); 

 

ІВАНІВ                               - в.о. старости села  Посухів; 

Орися Степанівна 

 

ТРАЧ                                   -  лікар-інфекціоніст комунального 

Марія Михайлівна              некомерційного підприємства «Бережанська  

                                              центральна районна лікарня» Бережанської районної  

                                              ради (за згодою); 

 

ЦАПОК                                -   директор районного комунального  

Віктор Степанович             некомерційного підприємства «Бережанський центр  

                                              первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  

                                              Бережанської районної (за згодою); 

 

ШИРІН                                 - лікар-епідеміолог Бережанського відділення  

Михайло Миколайович      Козівського відділу Тернопільського обласного  

                                              лабораторного центру Міністерства охорони  

                                               здоров’я України. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                  Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


