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ПРОТОКОЛ №  27 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій 

 

  “23”  грудня  2020 року                                                                      м. Бережани   
 

Головує:  Ростислав БОРТНИК – міський голова  м. Бережани, голова 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 
захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 
правоохоронними органами, мобілізаційної роботи. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 17 чол., відсутні – 4 чол. (з поважних 
причин). 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Про внесення змін в персональний склад міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.  
Доповідає: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
роботи. 

 
2. Про стан епідемічної, ситуації спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 на території Бережанської міської територіальної 
громади. 

Доповідає: Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення 
Козівського відділу Тернопільського обласного лабораторного центру 
Міністерства охорони здоров’я України; Василь Вридник – директор КНП 
«Бережанська центральна  міська лікарня Бережанської міської ради»; Віктор 
Цапок - директор КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги Бережанської міської ради. 
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3. Про затвердження план дій органів управління цивільного захисту 
Бережанської міської територіальної громади з підготовки до пропуску 
льодоходу, повені та паводків у 2021 році. 

 Доповідає: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 
захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
роботи; Тарас Калакура – начальник районного відділу управління ДСНС 
України у Тернопільській області; Остап Голова - начальник Бережанської 
дільниці  регіонального офісу водних ресурсів в Тернопільській області. 

 
4. Про затвердження плану роботи міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2020 рік. 
Доповідає: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
роботи. 
 

1.СЛУХАЛИ:  

Сергій Кисельов – довів, що у зв’язку із кадровими змінами у штатному 
розписі Бережанської міської ради необхідно внести зміни у персональний склад 
міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій та зачитав проект рішення. 

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити персональний склад міської комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітету 
Бережанської міської ради (додається). 

 
Голосували: 
За – «ОДНОГОЛОСНО» 
Проти- 0 
Утримався- 0 

 
2.СЛУХАЛИ: 

  
Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони  
здоров’я України, поінформувала про стан епідемічної ситуації на території 
Бережанської міської територіальної громади, показники захворюваності, 
лабораторно підтверджені випадки захворюваності на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19; 

 
Василь Вридник – директор комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна  міська лікарня Бережанської міської ради», 
охарактеризував стан епідемічної ситуації в районі, показники захворюваності, 



лабораторно підтверджені випадки захворюваності на гостру респіраторну 
хворобу COVID-19 та протиепідемічні заходи; 

 
Ростислав Бортник – міський голова м. Бережани наголосив на 

необхідності вчасного доведення до населення рішень про запровадження 
протиепідемічних обмежень. 
 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 
територіальної громади взяти до відома. 

2. Взяти до уваги інформацію про те, що відповідно до постанови 
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» продовжено дію 
карантину до 28 лютого 2021 року, на період дії якого забороняється: 

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 
транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 
підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 
4) проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, 

соціальних, рекламних тощо) заходів за участю більш як 20 осіб (у разі 
проведення заходів за участю до 20 осіб організатор забезпечує дотримання між 
учасниками фізичної дистанції не менш як 1,5 метра), крім заходів, необхідних 
для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 
нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної 
реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 
проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного 
плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів 
командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за 
умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за 
станом здоров’я учасників; 

5) діяльність культових споруд та приміщень, облаштованих для 
молитовних потреб, які не забезпечують можливість обмежити кількість 
відвідувачів з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення; 
проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, під час яких не забезпечено 
дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми; 

6) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 
приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення 



здійснюється з вільним місцем поруч, спереду та позаду) у кожному окремому 
кінозалі або залі; 

7) приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в галереях, в яких не 
забезпечено можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 
одна особа на 10 кв. метрів приміщення; 

8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 
автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 
автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у міському, приміському, 
міжміському сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що 
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в 
реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 
індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 
здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 
респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, пасажирами під час 
перевезення, у тому числі виготовлених самостійно; 

9) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 
діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 
числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій; 

10) робота після 23-ї та до 7-ї години, із забороною проведення 
розрахункових операцій після 22-ї години, суб’єктів господарювання з надання 
послуг громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 
харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на; 

11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 2 метри між місцями для сидіння за сусідніми столиками та більш 
як чотири особи за одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за 
умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому з 
вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або 
захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими 
самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

12) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 
яких: 

- не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 
між відвідувачами не менш як 1,5 метра; 

- не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 
захисними масками або респіраторами, що закривають ніс та рот, та не 
здійснюється належний контроль за їх використанням; 

- обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно; 

- не забезпечується централізований збір використаних засобів 
індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

13) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 
санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, 
реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також 



стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-
ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства 
соціальної політики); 

14) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 
більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 
спеціалізованої мистецької освіти; 

15) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 
перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

16) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 
за участю дітей з більш ніж однієї групи/класу та за присутності глядачів 
(відвідувачів); 

17) проведення державними та комунальними закладами охорони здоров’я 
планових заходів з госпіталізації, крім: 

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів; 

- надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим; 

- надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 
охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними 
захворюваннями; 

- надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
- надання планової медичної допомоги закладами охорони здоров’я 

національного рівня, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних 
заходів; 

- проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 
внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей; 

18) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 
можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 
кв. метрів загальної площі приміщення; 

19) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 
тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 
перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, 
які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

20) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 
сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 
ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 
тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни похилого віку, 
ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними 
або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги 
сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і 
закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово); 

Додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів в період з 00 годин 
00 хвилин 8 січня 2021 р. до 00 годин 00 хвилин 25 січня 2021 р. на території 
України забороняється: 



1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 
діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім 
діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень, замовлень на винос та закладів громадського харчування в 
аеропортах; 

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, крім 
приймання відвідувачів у закладах, визначених у підпункті 4 цього пункту; 

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
4) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 
- торгівлі виключно товарами, що належать до продуктів харчування, на 

торговельних площах, не менш як 60 відсотків яких призначено для торгівлі 
продуктами харчування, лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, 
кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими 
групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки 
замовлень; 

- торгівлі пальним; 
- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності 

фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, 
діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, 
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів (без зон 
харчування), діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних 
засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом; 

5) приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних 
масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів 
господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема 
здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки 
(знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім 
акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва 
аудіовізуального твору, засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом 
аудіовізуальних творів, не є масовим заходом; 

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів, крім 
відвідування спортсменами національних збірних команд України та їх 
тренерами за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних 
заходів; 

7) проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів (крім організації гірськолижного дозвілля (без 
роботи закладів громадського харчування та продажу алкогольних напоїв), 
новорічних  та різдвяних свят ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі 
продуктових), проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного 
календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та 
матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без 
глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних 



і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за 
станом здоров’я учасників); 

8) робота закладів громадського харчування та місць для харчування в 
готелях з 11-ї години до 6-ї  години наступної доби, крім надання послуг з 
харчування в готельному номері за замовленням клієнтів; 

9) діяльність непродовольчих ринків; 
10) відвідування закладів освіти незалежно від форми власності її 

здобувачами, крім закладів дошкільної освіти та спеціальних закладів освіти. 
3.Управлінню Держпродспоживслужби в Бережанському районі, 

Бережанському відділу поліції Головного управління Національної поліції у 
Тернопільській області здійснювати контроль за виконанням обмежень та 
посилити проведення регулярних моніторингових перевірок щодо дотримання 
суб’єктами господарювання встановлених вимог функціонування в умовах 
адаптивного карантину, а саме посилити контроль щодо дотримання режиму 
носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення визначених заходів 
дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі 
продовольчими та непродовольчими товарами, ринку, у громадському 
транспорті. 

 
Голосували: 
За – «ОДНОГОЛОСНО» 
Проти- 0 
Утримався- 0 

 

3.СЛУХАЛИ:  

            Доповідав: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 
захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
роботи проінформував комісію про те, що 27 листопада 2020 року протоколом 
№ 45 чергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній адміністрації було 
затверджено  План дій органів управління цивільного захисту, місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до 
пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році на підставі якого, з метою 
забезпечення готовності органів управління, сил і засобів цивільного захисту до 
оперативного реагування при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій 
пов'язаних з паводками, повенями та льодоходом, здійснення координації дій 
органів управління цивільного захисту щодо запобігання надзвичайним 
ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникненню, та створення умов 
для успішного подолання наслідків надзвичайних ситуацій розроблений План 
дій органів управління цивільного захисту Бережанської міської територіальної 
громади з підготовки до пропуску льодоходу, повені та паводків у 2021 році ( 
далі План) та запропонував затвердити вищезгаданий План. 

Остап Голова - начальник Бережанської дільниці РОВР в Тернопільській 
області доповів про стан готовності Бережанської дільниці до запобігання 
виникненню можливих надзвичайних ситуацій на системах життєзабезпечення 
населення в період пропуску льодоходу, повені та паводків. Також повідомив 



про замуленість Урманського, Жуківського та Бережанських ставів та річки 
Золота Липа. 

Тарас Калакура – начальник районного відділу управління ДСНС України 
у Тернопільській області, який запропонував підтримати пропозицію 
виступаючих та затвердити вищеназваний план.  

 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
 

1.  Інформацію виступаючих взяти до відома. 
2. Затвердити план дій органів управління цивільного захисту Бережанської 

міської територіальної громади з підготовки до пропуску льодоходу, повені та 
паводків у 2021 році, що додається. 

3. Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту вжити 
невідкладних заходів щодо запобігання виникненню можливих надзвичайних 
ситуацій на системах життєзабезпечення населення в період пропуску 
льодоходу, повені та паводків. 

4. Районному відділу Управління ДСНС України в Тернопільській області 
спільно з відділом з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи, Бережанською дільницею 
РОВР в Тернопільській області та метеорологічною станцією здійснювати 
постійний контроль за  гідрологічним і льодовим режимом річок під час 
формування та проходження водопілля. 

 
Голосували: 
За – «ОДНОГОЛОСНО» 
Проти- 0 
Утримався- 0 

 
4. СЛУХАЛИ: 

Доповідав: Сергій Кисельов – начальник відділу з питань цивільного 
захисту населення,  взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної 
роботи поінформував про роботу комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій у поточному році та запропонував для 
розгляду та затвердження проєкт Плану роботи міської комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік. 

 
 
В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити План роботи міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій на 2021 рік (додається). 
 
Голосували: 
За – 16 
Проти- 0 
Утримався- 1 (Гудзиляк А.М.) 



 
 
РІЗНЕ: 
 
Мирослав Лехіцький – зауважив про безпеку з поводженням із 

гірляндами та іншою світловою технікою на період святкування новорічних та 
різдвяних свят. 
 
 
 
Міський голова м. Бережани,  
голова міської комісії з питань  
техногенно – екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуації                                               Ростислав БОРТНИК  

 
Секретар комісії, спеціаліст І категорії 
з питань цивільного захисту населення 
відділу з питань цивільного захисту населення, 
взаємодії з правоохоронними органами  
та мобілізаційної роботи                                                              Сергій МАЛИЙ 
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