
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 22 березня 2020  року          м. Бережани                                             № 54-р 

 

Про введення режиму надзвичайної 

ситуації на території Бережанської 

міської територіальної громади 

 

Керуючись Кодексом цивільного захисту України, Законом України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  постановою Кабінету Міністрів України 

від 09 січня 2014 року № 11 (зі змінами) «Про затвердження Положення про 

єдину державну систему цивільного захисту», відповідно до розпорядження 

голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 20 березня 2020 

року № 196/01.02-01 «Про введення режиму надзвичайної ситуації на території 

Тернопільської області», протоколу регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській обласній 

державній адміністрації від 20 березня 2020 року  № 10, та рішення  міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

(протокол № 3 від 22 березня 2020 року),  з метою запобігання виникнення і 

поширення на території Тернопільської області гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: 
 

1. Тимчасово, з 22 березня 2020 року ввести в дію на території 

Бережанської міської територіальної громади (м. Бережани, села Лісники, Рай 

та Посухів) режим надзвичайної ситуації. 

2. Бережанській міській раді перевести з 22 березня 2020 року Бережанську 

міську ланку територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту Тернопільської області у режим надзвичайної ситуації.  

3. Директору комунального некомерційного підприємства «Бережанська 

центральна районна лікарня» Бережанської районної ради ввести в дію план 

реагування на медико-біологічні захворювання. 

4. З метою забезпечення управління невідкладними заходами під час 

надзвичайної ситуації: 

4.1. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  

призначити першого заступника міського голови Адамовича Петра Павловича. 

4.2. Керівником штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

призначити заступника міського голови Захарківа Олега Мирославовича. 

4.3. Затвердити посадовий склад Штабу згідно із додатком (додається). 



4.4. Визначити місце роботи та розгортання Штабу вул. Банкова, 3 

м.Бережани Тернопільська область (приміщення Бережанської міської ради). 

4.5. Встановити строки прибуття залучених посадових осіб до роботи 

штабу 

(у робочий час терміном   - 0 год. 40 хв., у неробочий час - 01 год.); 

5. Керівнику штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації : 

- розробити та затвердити план заходів з ліквідації наслідків НС; 

- відпрацювати необхідні документи відповідно до наказу МВС України 

від 26.12.2014 року № 1406; 

- затвердити персональний склад Штабу та вносити до нього зміни при 

потребі; 

- здійснити розрахунок потреби у виділення пально-мастильних 

матеріалів з міського матеріального резерву для забезпечення проведення 

необхідних заходів по недопущенню поширення на території міської 

територіальної громади коронавірусу COVID-19 у відповідності до вимог 

чинного законодавства; 

- провести роботу щодо створення бази волонтерів для їх можливого 

залучення до роботи з хворими на коронавірусну інфекцію. Визначити функції 

волонтерів, які можуть бути залученні до роботи з хворими; 

- подати звіт у Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Тернопільської області про виконання вимог щодо заборони роботи 

промислових ринків та закладів торгівельної мережі, які займаються 

реалізацією промислових товарів, роботи суб’єктів господарювання, яка 

передбачає приймання відвідувачів: закладів громадського харчування 

(ресторанів, кафе, тощо), торгівельно-розважальних центрів, інших закладів 

розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного і 

побутового обслуговування населення;  

- вивчити питання щодо можливості розміщення осіб, які прибувають на 

територію Бережанської міської ради з країн де зафіксовані випадки 

захворювання людей на коронавірус для проведення заходів обсервації.   

6. Припинити торгівлю на продовольчому ринку Бережанського Рай СТ по 

вул. Збіжева в м. Бережани до завершення заходів з протидії поширенню 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

7. Бережанському районному відділу Управління ДСНС України у 

Тернопільській області, Бережанському відділу поліції Головному управління 

Національної поліції України у Тернопільській області надати до оперативного 

штабу розрахунок потреби забезпечення засобами індивідуального захисту та 

медичним обладнанням для підпорядкованих працівників, з метою виконання 

першочергових заходів з ліквідації надзвичайної ситуації. 

8. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти рішення 

про передачу з матеріального резерву паливно-мастильних матеріалів бензину 

А-92 та дизельного палива для 7 ДПРЧ Управління ДСНС України у 

Тернопільській області у відповідності до попередньо поданих заявок з метою 

оперативного інформування населення щодо небезпеки поширення 

коронавірусної інфекції COVID-19  та проведення робіт з дезінфекції вулиць, 



будівель, споруд, приміщень, транспортних засобів тощо і виконання завдань за 

призначенням.  

9. Рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти рішення 

про поповнення міського матеріального резерву відповідно до номенклатури. 

10. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради спільно із закладами охорони здоров’я  опрацювати 

питання щодо організації підвозу працівників до місця роботи в першу чергу 

медичних працівників, працівників екстрених служб та правоохоронних 

органів.  

11. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради спільно із Бережанським районним відділом 

Управління ДСНС України у Тернопільській області організувати роботу щодо 

проведення вологого дезінфікування вулиць м. Бережани.  

12. Спеціалізованій комунально-технічній службі (Бережанські міські  

комунальні підприємства  «Господар», «Добробут»)  здійснити розрахунок 

потреби та придбати ранцеві мото (електро) оприскувачі, засоби 

індивідуального захисту  та необхідні дезінфекційні засоби для проведення 

заходів дезінфекції в громадських місцях.   

13. Лінійній дільниці №1 комбінованого центру телекомунікаційних 

послуг № 142 Тернопільської філії ПАТ «Укртелеком» за поданням 

оперативного штабу забезпечити інформування населення щодо проведення 

заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території 

Бережанської міської територіальної громади, порядку дій населення по 

проводовому радіо.  

14. Зобов’язати керівників банківських установ, які розташовані у              

м. Бережани,  та орендодавців приміщень, в яких знаходяться відділення 

банківських установ,  проводити щоденно дезінфікування банкоматів, 

терміналів, розрахункових апаратів.  

15. Зобов’язати голів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  

та співвласників житлових квартир багатоквартирних будинків 

самоорганізуватися та проводити дезінфекцію міжповерхових площадок, 

поручнів сходових кліток, сміттєвих контейнерів та прибудинкової території. 

16. Спеціалісту І категорії з питань інформаційної діяльності, та зв’язків із 

громадськістю міської ради (за його відсутності провідному спеціалісту 

інформаційних технологій та захисту інформації міської ради) за поданням 

оперативного штабу  забезпечити висвітлювання інформацій щодо проведення 

заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції на території 

Бережанської міської територіальної громади, порядку дій населення, 

роботодавців, в період здійснення карантинних заходів, та їх трансляції у 

мережі Інтернет та радіо. 

17. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

          Міський голова          Володимир МУЗИЧКА    
 

 

 


