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ПРОТОКОЛ № 4 

засідання оперативного штабу з організації профілактичних та 

протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території  

Бережанської міської територіальної громади 

 
“22”  квітня 2020 року                                                                           м. Бережани   
 

Головує: Володимир МУЗИЧКА – міський голова м.Бережани. 

 

Секретар штабу: Сергій Малий – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту населення. 

 
Присутні:  члени оперативного штабу у кількості - 9 чол., відсутні - 6 чол. (з 

поважних причин). 
 

          ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про зміни в персональному складі оперативного штабу з організації 

профілактичних та протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню 

та поширенню коронавірусної інфекції на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

 

2. Про затвердження переліку місць обсервації осіб із коронавірусною 

хворобою COVID-19. 

 

3. Про звернення приватних підприємців м. Бережани щодо дозволу на 

торгівлю на ринку Бережанського РайСТ. 

 

1. СЛУХАЛИ:  

 

Володимир МУЗИЧКА – міський голова м.Бережани, запропонував 

призначити керівником оперативного штабу з організації профілактичних та 

протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 
коронавірусної інфекції на території Бережанської міської територіальної громади 

начальника відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Кисельова Сергія Васильовича. 

 

ВИРІШИЛИ: 

http://berezhmrada.te.ua/
mailto:mrada@ber.te.ua


 

1. У відповідності до розпорядження міського голови №175-рк  від 16.04.2020 

року вивести зі складу оперативного штабу з організації профілактичних та 
протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території Бережанської міської територіальної громади 
заступника міського голови Захарківа Олега Мирославовича. 

2. Призначити керівником оперативного штабу з організації профілактичних 

та протиепідеміологічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 
коронавірусної інфекції на території Бережанської міської територіальної громади 

начальника відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи Кисельова Сергія Васильовича. 
 

2. СЛУХАЛИ:  
 

Володимир МУЗИЧКА – міський голова м. Бережани наголосив на 

необхідності затвердження переліку місць обсервації осіб із коронавірусною 
хворобою COVID-19. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Затвердити перелік місць обсервації осіб із коронавірусною хворобою 
COVID-19 Бережанської міської ради (перелік додається). Дозволити перебування в 

обсерваторах населенню Бережанської міської територіальної громади та 

Бережанського району. 
2. Призначити комісію для обстеження вказаних об’єктів для придатності 

проживання інфікованих хворих. 
3. Комісії терміном до 27 квітня 2020 року здійснити обстеження вказаних 

об’єктів про що скласти відповідні акти. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

 

Андрій Гудзиляк – поінформував членів штабу, що за результатами наради 
членів Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій та у відповідності до Постанови Головного санітарного лікаря України від 
16 квітня 2020 року №10 забороняється функціонування роздрібних ринків у всіх 

регіонах України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Звернення приватних підприємців м. Бережани залишити без розгляду та 
повернутися до даного питання на наступному засіданні оперативного штабу.  

 

 

 

Керівник штабу                                                                      Сергій КИСЕЛЬОВ 

 

 

Секретар штабу                                                                      Сергій МАЛИЙ  


