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ПРОТОКОЛ №  10 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 15” травня  2020 року                                                            м. Бережани 
 

Головує: Володимир Музичка – міський голова м. Бережани, голова міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
Секретар комісії: Сергій Малий – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 
Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні - 6 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Гребнєва Т.В.  – директор промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-». 

Приватні підприємці промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про відновлення роботи промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» по 

вул. Тернопільська 19. 

2. Про зміни в персональному складі міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 
 

 

1. СЛУХАЛИ:  

Андрій Гудзиляк – довів, що 14 травня 2020 року Кабінет Міністрів України 

ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволяють роботу 

непродовольчих ринків за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки 

за принципом роботи продовольчих ринків та запропонував проект рішення. 

Голосували: 

За – «13» 

Проти- 1 (Загнійна І.В.) 

Утримався- 0 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 
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1. Дозволити роботу промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» по вул. 

Тернопільська 19 за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки 

за принципом роботи продовольчих ринків після набуття чинності 

(опублікування) постанови Кабінету Міністрів України, яка передбачає дозвіл 

на роботу непродовольчих ринків. 

2. Робочій групі для контролю за дотриманням на ринку Бережанського 

РайСТ протиепідемічних вимог здійснювати контроль за дотриманням 

протиепідемічних вимог на промисловому ринку ПрАТ «-Меркурій-» та в 

магазинах субєктів господарювання на території Бережанської міської ради 

після набуття чинності (опублікування) постанови Кабінету Міністрів України, 

яка передбачає дозвіл на роботу непродовольчих ринків. 

 
2.СЛУХАЛИ:  

 

Володимир Музичка – поінформував про необхідність внесення змін у 

склад комісії та зачитав проект рішення. 
 

Голосували: 

За – «ОДНОГОЛОСНО» 

Проти- 0 

Утримався- 0 

 

Заслухавши доповіді з цього питання КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести відповідні зміни до рішенння Виконавчого комітету міської ради 

№4 від 26 лютого 2016 року «Про міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітету 

Бережанської міської ради», а саме вивести  Вридник Світлану Михайлівну  

(головний спеціаліст з питань економіки фінонсово - економічного віддлу 

міської ради) та ввести в склад  - головного лікаря Бережанської станції 

екстреної (швидкої) медичної допомоги Лещук Марію Іванівну. 

2. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи підготувати проект рішення 

виконавчого комітету про внесення змін до складу комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та подати його на розгляд на 

наступному засіданні виконавчого комітету. 
 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                            Володимир МУЗИЧКА 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                              Сергій МАЛИЙ 


