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ПРОТОКОЛ №  11 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 26” 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: СергійМалий – спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи міської ради. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні - 7чол. (з поважних 

причин). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про продовження карантину на території Бережанської міської 

територіальної громади у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 

392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусомSARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів». 

Доповідачі:АндрійГудзиляк - начальник управління 

Держпродспоживслужби в Бережанському районі; 

Василь Вридник – директорКНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

 

Андрій Гудзиляк- ознайомив з постановою Кабінету Міністрів 

України від 20 травня 2020 р. № 392 „Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусомSARS-CoV-2, та етапів послаблення 
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протиепідемічних заходів”. Також поінформував про дотримання 

протиепідемічних вимог на території ринку Бережанського РайСТ, 

промислового ринку ПрАТ «-Меркурій-» та в магазинах суб’єктів 

господарювання на території Бережанської міської ради. 
 

Василь Вридник – доповів про епідеміологічну ситуацію на території 

Бережанської міської територіальної громади та заходи, які проводяться КНП 

«Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради по боротьбі та недопущенню 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 
 

Голосували: 

За – «15»,  Проти – «0»,  Утримались – «0». 

 

ВИРІШИЛИ: 

1.Інформацію щодо встановлення карантину на території регіонів 

України з 22 травня по 22 червня 2020 року взяти до відома. 

2. З метою запобігання поширенню випадків гострої респіраторної 

хвороби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020р. № 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої 

коронавірусомSARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів”: 

продовжити карантинні заходи щодо запобігання поширенню випадків 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19,які були прийняті на засіданнях 

Оперативного штабу (протокол № 2від 16.03.2020 року), міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (протокол № 3 

від 22.03.2020 року) до 22.06.2020 року. 

3. Дозволити з 26 травня 2020 року: 
- проведення спортивних заходів без глядачів, у яких беруть участь не 

більше ніж 50 осіб; 
- діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 
- регулярні пасажирські перевезення на міських та приміських 

автобусних маршрутах за умови перевезення пасажирів у межах кількості місць 

для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу 

або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб; 
дозволити з 1 червня 2020 року: 
- відвідування закладів дошкільної освітиза умови дотримання 

протиепідемічних вимог передбачених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України№ 25 від 21 травня 2020 року «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організаціїпротиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на періодкарантину у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (СОVID-19)»; 

- проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї 

особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід; 



- роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес- 

центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 

осіб); 
4. З метою дотримання вимог протиепідемічних заходів робочій групі 

(створена Рішенням комісії ТЕБ та НС від 30.04.2020р. №7) забезпечити 

здійснення 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). 

 

 

 

 

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 
 


