
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  05 грудня  2016 р.     № 494 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

Про тимчасове призупинення навчально-
виховного процесу у  загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Бережани, с. Рай 
та с. Лісники 

 
Розглянувши інформацію  відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської 

ради від 05.12.2016 р. № 862 про відвідування учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Бережани, сіл Рай та Лісники станом на 05.12.2016 р., рекомендації 
комісії при міському голові щодо моніторингу відвідування учнями загальноосвітніх 
навчальних закладів та враховуючи епідеміологічну ситуацію, яка склалась в 
загальноосвітніх навчальних закладах м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, відповідно 
до  ст. 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення», ст. 32 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб»,  керуючись 12,  ст. 32, ст. 42  Закону України  «Про  місцеве  
самоврядування  в Україні»,  

 

 

1. Тимчасово, з  06 грудня 2016 року по 11 грудня  2016 року, призупинити 
навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах міста Бережани, 
с. Лісники та с. Рай, в яких поріг захворюваності більше, як 20% відсутніх від 
загальної кількості учнів. 

2. На період тимчасового призупинення навчального процесу перенести на 
інші терміни проведення в м. Бережани масових, дозвільних, розважальних і 
спортивно-масових заходів. 

3. Начальнику відділу  освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради  
Михальчук Г.В. вжити необхідних заходів, пов’язаних з призупиненням навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

4. Керівникам навчальних закладів м. Бережани, с. Рай та с. Лісники, у яких 
призупинений навчальний процес: 

4.1.Забезпечити чергування працівників у загальноосвітніх навчальних  
закладах, з метою збереження комунального майна та недопущення   надзвичайних 
ситуацій. 

4.2. Забезпечити коригування календарного планування вчителів-предметників. 
4.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи з батьками щодо 

організації дозвілля дітей у період призупинення навчально-виховного процесу в 
навчальних закладах, обмеження перебування їх на вулиці. 



4.4.Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження 
масового розповсюдження грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій та 
провести відповідну роз’яснювальну роботу з учасниками навчально-виховного 
процесу. 

4.5.Забезпечити контроль за утриманням в належному стані інженерних споруд, 
мереж, комунікацій та  температурним  режимом  у навчальному закладі.  

5. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 
Тиманському О.С. дане розпорядження подати для затвердження на черговому 
засіданні   виконавчого комітету міської ради. 

6.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Захарків О.М. 

 
 

                  Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

                Тиманський О.С. 

                         Михальчук Г.В. 

 


