
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 28 травня  2020 р.                   м. Бережани                                              № 86-р 
 

Про створення комісії для 

перевірки готовності закладів 

дошкільної освіти до відновлення 

роботи в умовах карантину 

 

Розглянувши лист відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради від 26.05.2020 року № 349/01-16, керуючись ст.ст.12, 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», постанови Головного державного 

санітарного лікаря України № 25 від 21 травня 2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», рішення Бережанської міської комісії з 

питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій №11 від 26 

травня 2020 року: 

 

1. Створити комісію  для  перевірки готовності закладів дошкільної освіти 

Бережанської міської територіальної громади до відновлення роботи в умовах 

карантину у складі, згідно додатку (додається). 

2. Комісії 29 травня 2020 року провести перевірку готовності закладів 

дошкільної освіти Бережанської міської територіальної громади до відновлення 

роботи в умовах карантину та скласти відповідні акти. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 
 

 

 



                  Додаток  

до розпорядження міського голови  

від  28.05.2020 року № 86-р 

 

СКЛАД 

комісії  для  перевірки готовності закладів дошкільної освіти Бережанської 

міської територіальної громади до відновлення роботи в умовах карантину 

 

ГОНЧАР  

Петро Васильович 

- секретар Бережанської міської ради, голова 

комісії 

Члени комісії 

ГОЛОВА  

Світлана Петрівна 

- інженер з охорони праці відділу освіти, молоді 

і спорту Бережанської міської ради; 

 

ГУНЧАК  

Ірина Романівна 

- депутат Бережанської міської ради (за згодою); 

 

 

ДЖУМАН  

Богдан Михайлович 

 завідувач методичного кабінету відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради; 

 

МАКАР  

Марія Ярославівна 

- головний спеціаліст відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Бережанського районного 

управління ГУ «Держпродспоживслужби» в 

Тернопільській області (за згодою); 

 

МИХАЛЬЧУК  

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

 

НИЗДРОПА 

Надія Володимирівна 

- методист методичного кабінету відділу освіти, 

молоді і спорту Бережанської міської ради; 

 

РУТКОВСЬКИЙ  

Ігор Миколайович        

- спеціаліст з господарської діяльності закладів 

освіти відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради; 

 

САВОЧКА  

Володимир Іванович 

- головний  спеціаліст відділу освіти, молоді і 

спорту Бережанської міської ради. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради   Олег ТИМАНСЬКИЙ 

 

 
 


