
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 04 червня 2020  року          м. Бережани                                                № 92-р 

 

Про  створення робочої групи 

для контролю за дотриманням 

протиепідемічних вимог 

 

Відповідно до п.4 питання 2 протоколу № 17 позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій при Тернопільській обласній державній адміністрації від 22 травня 

2020 року, п.3 питання 2 протоколу № 7 засідання Бережанської міської комісії 

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (надалі 

міської комісії з ПТЕБ та НС)  від 30 квітня 2020 року,  п.2 питання 1 протоколу 

№ 10 міської комісії  з ПТЕБ та НС від 15 травня 2020 року, п.4 питання 1 

протоколу № 11 засідання міської комісії з ПТЕБ та НС від 26 травня 2020 

року, керуючись ст.12, ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  

 
1. Створити робочу групу для контролю за дотриманням протиепідемічних 

вимог на ринку Бережанського РайСТ, на промисловому ринку                     

ПрАТ «-Меркурій-», а також контролю за діяльністю Бережанської автостанції, 

установ та організацій, суб’єктів господарювання, робота яких пов’язана з 

наданням послуг населенню (перевезення пасажирів, заклади громадського 

харчування, перукарні та салони краси, фітнес клуби, спортивні заклади, 

заклади культури, банки, АЗС, СТО, заклади роздрібної та гуртової торгівлі 

продовольчими та не продовольчими товарами, навчальних закладів), 

встановлених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

від 27 квітня 2020р. № 14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби 

COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих 

ринках» та постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

21 травня 2020р. № 23 «Про затвердження тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення 

пасажирів на період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)».   

2. Затвердити персональний склад робочої групи для контролю за 

дотриманням протиепідемічних вимог на ринку Бережанського РайСТ, на 



промисловому ринку ПрАТ «-Меркурій-», а також контролю за діяльністю 

Бережанської автостанції, установ та організацій, суб’єктів господарювання, 

робота яких пов’язана з наданням послуг населенню (додається). 

3. Робочій групі моніторити ситуацію щодо виконання адміністрацією 

ринку Бережанського РайСТ, промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» 

Бережанської автостанції та суб’єктами господарювання, робота яких пов’язана 

з наданням послуг населенню прийнятих нормативно-правових документів 

щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Керівнику 

групи про проведену роботу інформувати мене особисто. 

4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 04.04.2020 року №76-р «Про створення робочої групи для контролю за 

дотриманням на ринку Бережанського РайСТ протиепідемічних вимог». 

5. Контроль за виконанням розпорядження доручити першому заступнику 

міського голови Адамовичу П.П. 

 

 

Міський голова                   Володимир МУЗИЧКА   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                       від 04.06.2020 року № 92-р 

 

СКЛАД 

робочої  групи для контролю з дотримання   

на ринку Бережанського РайСТ протиепідемічних вимог 

 

 

БОЙКО                               - заступник міського голови, керівник робочої групи; 

Марія Іванівна            

 

ВРИДНИК                         - головний спеціаліст фінансово-економічного відділу    

Світлана Михайлівна         міської ради; 

 

ЩЕРБАНЬ                         - головний спеціаліст – інспектор праці   міської     

Павло Зіновійович            ради;  

 

ГУДЗИЛЯК                         - начальник Управління Держпродспоживслужби в  

Андрій Миронович            Бережанському районі (за згодою); 

 

ПАНАШІЙ                        -   заступник начальника Бережанського відділу  

Петро Михайлович           поліції ГУ НП України в Тернопільській області (за 

згодою); 

 

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                  Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


