
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

19 березня 2021  року                     м. Бережани                                         № 75 -р 

 

Про  створення робочої групи 

для контролю за дотриманням 

протиепідемічних вимог 
 

З метою контролю за дотриманням протиепідемічних вимог щодо 

карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, 

передбачених законами України  «Про захист населення від інфекційних 

хвороб»,  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», іншими актами законодавства, а також рішенннями  міської комісії 

з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Бережанської міської ради, 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 Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» (зі змінами), постановами Головного державного санітарного 

лікаря України, що регламентують роботу вищезгаданих суб’єктів 

господарювання, рішення позачергового засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській 

ОДА від 11.03.2021 року № 6.   

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). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


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. При виявленні адміністративного порушення, передбаченого ст. 44-3 

КУпАП, членам робочої групи, які є особами із переліку осіб, уповноважених 

виконавчим комітетом міської ради на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення, складати такі протоколи. 

5. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови 

від 04.06.2020 року №92-р «Про  створення робочої групи для контролю за 

дотриманням протиепідемічних вимог». 

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступнику міського 

голови Володимира Урдейчука. 

 

 

Міський голова                    Ростислав БОРТНИК   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Додаток 

до розпорядження міського голови     

                                                       від 19.03.2021 року № 75-р 

 

СКЛАД 

робочої  групи для контролю з дотримання   

протиепідемічних вимог 

 
УРДЕЙЧУК                    - заступник міського голови, керівник робочої групи; 

Володимир Петрович           

 

БАБИЧ                    - заступник міського голови, заступник керівника 

Валерій Миколайович    робочої групи; 

 

ВРИДНИК                      - головний спеціаліст фінансово-економічного відділу    

Світлана Михайлівна       міської ради, секретар робочої групи; 

 

ХАЛУПНИК                   - начальник відділу ЖКГ, містобудування та  

Зіновій Онуфрійович       архітектури міської ради (уповноважений виконавчим 

                                           комітетом на складання адміністративних протоколів),   

                                            

КОЧИЛО                     - спеціаліст 1 категорії з питань благоустрою відділу 

Ірина Богданівна              ЖКГ, містобудування та архітектури міської  

                                           ради (уповноважена виконавчим комітетом на  

                                           складання адміністративних протоколів); 

 

ЛАЗУКА                       - головний спеціаліст відділу ЖКГ, містобудування та 

Ірина Зіновіївна                архітектури міської ради (уповноважена виконавчим              

                                           комітетом на складання адміністративних протоколів); 

ГРИНИК 

Степан Іванович              - головний інженер БМКП «Господар»  

                                           (уповноважений виконавчим комітетом на складання   

                                            адміністративних протоколів); 

ЖУРОВСЬКИЙ 

Михайло Васильович - головний інженер БМКП «Господар»  

                                           (уповноважений виконавчим комітетом на складання   

                                            адміністративних протоколів); 

УРДА 

Ростислав Петрович - головний інженер БМКП «Добробут»  

                                           (уповноважений виконавчим комітетом на складання   

                                            адміністративних протоколів); 

 

 

ГУДЗИЛЯК                     - начальник Бережанського управління  

Андрій Миронович           Головного управління Держпродспоживслужби в 



                                            Тернопільській області (за згодою); 

МАКАР                       - головний спеціаліст відділу державного нагляду за 

Марія Ярославівна         дотриманням санітарного законодавства Бережанського   

                                          управління Головного управління  

                                          Держпродспоживслужби в Тернопільській області; 

 

ШИНКЛЯРСЬКИЙ         -   заступник начальника з превенції відділу поліції №1  

Роман                                (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП 

Богданович                        в Тернопільській області.   

  

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                    Ганна ОЛЕКСІВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


