
 

У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 12 березня  2020 року                                       № 1184 

Про призупинення опалювального періоду 

2019-2020 років в закладах освіти та 

культури Бережанської міської ради 

 

У зв’язку із запровадженням постановою Кабінету Міністрів України від  

11.03.2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронофірусу COVID-19» карантинних заходів в Україні,  враховуючи наказ 

управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації       

№ 60-од від 11.03.2020 року «Про заходи щодо запобіганню поширенню 

інфекції, спричиненої короновірусом  COVID-19 на території Тернопільської 

області», рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради № 1183 від 

12.03.2020 року «Про тимчасове призупинення навчально процесу у закладах 

освіти і культури Бережанської міської територіальної громади», яким на 

період з 12 березня по 03 квітня 2020 року на території Бережанської міської  

територіальної громади  тимчасово призупинено навчальний процес  у закладах 

дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, з метою забезпечення 

ефективного використання енергоносіїв та  зменшення фінансового 

навантаження на міські заклади освіти та культури,   керуючись пп.1 п.«а»  ч.1  

ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   на підставі 

власних повноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради,  

ВИРІШИВ: 

1. Бережанському теплорайону комунального підприємства теплових 

мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго»           

(Байко А.Т.):   

1.1. 12 березня 2020 року о 17 год. 00 хв. призупинити подачу теплоносія 

для опалення наступних закладів освіти та культури Бережанської міської ради:  

- Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, вул. Гімназійна, 2 в м. Бережани; 

- Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №3, вул. Садова, 5 в м. Бережани; 

- корпусу №1 Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,  вул. С. Бандери,2 в               

м. Бережани; 

- ДНЗ «Золотий ключик», вул. Сісових Стрільців, 28А в м. Бережани; 

- ДНЗ «Сонечко», вул. С. Бандери, 23 в м. Бережани; 



- Бережанська державна школа мистецтв, вул. Шевченка, 12 в м. Бережани; 

1.2. 13 березня 2020 року обмежити подачу теплоносія для опалення 

наступних закладів освіти Бережанської міської ради: 

- Бережанської школи-гімназії ім. Б. Лепкого, вул. Руська, 12 в                    

м. Бережани; 

- корпусу №2 Бережанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,  вул. Шевченка, 1 в               

м. Бережани; 

1.3. з 04 квітня 2020 року відновити подачу теплоносія для опалення  

закладів освіти та культури Бережанської міської ради відповідно до 

температурного графіка. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Бережанської міської ради 

Михальчук Г.В. затвердити заходи щодо скорочення на період з 12 березня по 

03 квітня 2020 року енергоспоживання в Посухівському навчально-виховному 

комплексі «ЗНЗ І ст. – ДНЗ»,  ДНЗ «Ромашка», ДНЗ «Росинка» та Центру 

дитячої та юнацької творчості.  

3. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету міської ради 

Тиманському О.С. розмістити рішення на сайті Бережанської міської ради. 

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

       Міський  голова           Володимир МУЗИЧКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


