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ПРОТОКОЛ №  12 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 12” червня  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 міської ради. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні – 6 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради; 

Федорів Любомира Іванівна – директор бережанського МКП «Добробут». 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про послаблення протиепідемічних заходів, спричинених 

коронавірусом SARS-CoV-2 на території Бережанської МТГ. 

Доповідачі: Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» 

Бережанської районної ради; 

Андрій Гудзиляк - начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі; 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді та спорту міської 

ради. 

 

2. Про виділення з резервного фонду міського бюджету коштів для 

придбання тестів (тест-систем) на коронавірус COVID-19 та додаткового 

медичного обстеження призовників, працівників та службовців 

підприємств, установ і організацій, які забезпечували (забезпечують) 
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життєдіяльність населення, а також функціонування критичної 

інфраструктури під час пандемії коронавірусу COVID-19. 

Доповідач: Юрій Барановський – заступник військового комісара 

Бережанського міського об’єднаного військового комісаріату. 

3. Про стан та заходи щодо забезпечення у 2020 році пожежної та 

техногенної безпеки на торфовищах та сільськогосподарських угіддях (у 

тому числі в період воскової стиглості збіжжя, під час збирання та 

зберігання). 
Доповідач: Тарас Калакура – начальник Бережанського районного 

відділу У ДСНС України в Тернопільській області. 

4. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання. 

Доповідачі: Тарас Калакура – начальник Бережанського районного відділу 

У ДСНС України в Тернопільській області; 

Федорів Любомира Іванівна – директор бережанського МКП 

«Добробут». 

5. Про проведення футбольного матчу на стадіоні комунального 

підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради. 

Доповідач: Ярослав Костів – директор бережанського МКП 

«Спортресурс». 

 

1.СЛУХАЛИ: 

Василь Вридник – охарактеризував 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 та доповів про 

можливість послаблення  протиепідемічних заходів. 

Андрій Гудзиляк - 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. 

Галина Михальчук – доповіла про дотримання протиепідемічних 

заходів закладів дошкільної освіти на території Бережанської МТГ та 

забезпеченість зазначених закладів дезінфікуючими засобами. Також 

поінформувала про підготовку закладів освіти до пробного ЗНО (текст доповіді 

додається до протоколу). 
 

Голосували: 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 та наявність ознак для послаблення 



протиепідемічних заходів взяти до відома. 

2. З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності ознак для 

послаблення протиепідемічних заходів, визначених 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 коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів” (із змінами) та постановою Кабінету 

Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 435 „Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392”: 

дозволити з 15 червня 2020 року: 
діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у 

приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів, зокрема 

дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між місцями для сидіння за 

сусідніми столами та розміщення не більше ніж чотирьох клієнтів за одним 

столом (без урахування дітей віком до 14 років), за умови, що суб’єкт 

господарювання, який провадить таку діяльність, є оператором ринку харчових 

продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів”, та за умови забезпечення персоналу 

засобами індивідуального захисту (зокрема захист обличчя, очей, рук) і 

використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних 

масок, у тому числі виготовлених самостійно; 
особам, які досягли 60-річного віку, не дотримуватися зобов’язання щодо 

самоізоляції відповідно до абзацу шостого пункту 6 постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392; 
діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів, у тому 

числі культурних заходів, за умови перебування не більше однієї особи на 5 кв. 

метрах площі приміщення, де проводиться захід; 

діяльність закладів, що надають послуги з розміщення; 

роботу закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування з 

дотриманням санітарних і протиепідемічних заходів та вимог Тимчасових 

рекомендацій щодо організації проведення протиепідемічних заходів, 

затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України; 

проводити релігійні заходи за умови здійснення контролю релігійною 

організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 

1,5 метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі 

будівлі, якщо релігійний захід проводиться в приміщенні. 

3. Відновити роботу військових лікарсько-консультативних комісій 

закладів охорони здоров’я та медичних оглядів. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

2. Про виділення з резервного фонду міського бюджету коштів для 

придбання тестів (тест-систем) на коронавірус COVID-19 та додаткового 

медичного обстеження призовників, працівників та службовців 



підприємств, установ і організацій, які забезпечували (забезпечують) 

життєдіяльність населення, а також функціонування критичної 

інфраструктури під час пандемії коронавірусу COVID-19. 

Доповідач: Юрій Барановський – доповів, що згідно Указу 

Президента України від 16 січня 2020 року №13/2020 із змінами від 23 березня 

2020 року №103/2020 “Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 

служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян 

України на строкову військову службу у 2020 році” та розпорядження голови 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 05 лютого 2020 року 

№71/01.02-01 (із змінами від 31.03.2020 № 215/01.02-01) “Про організацію в 

області призову громадян України чоловічої статі на строкову військову службу 

в травні-липні 2020 року” проводяться підготовчі заходи щодо медичного огляду 

військово-лікарськими комісіями перед призовом до військ. У зв’язку з дією 

карантинних заходів на території Тернопільської області, та недопущення 

потрапляння хворих на COVID-19 до лав Збройних сил України є нагальна 

потреба проведення тестування призовників. Наголосив на проблемні питання, 

необхідність проведення тестування призовників, закупівлі ІФА (IgM) тест-

систем та надав пропозиції до рішення комісії (текст доповіді додається до 

протоколу). 

 
Голосували: 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 
2. Рекомендувати міській раді провести закупівлю ІФА-тестів для 

виявлення антитіл до COVID-19 у призовників, які проживають на території 

Бережанської МТГ та направляються на строкову військову службу в травні-
липні 2020 року і передати на баланс закладів охорони здоров’я області, які 
проводитимуть зазначені дослідження. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

3. Про стан та заходи щодо забезпечення у 2020 році пожежної та 

техногенної безпеки на торфовищах та сільськогосподарських угіддях (у 

тому числі в період воскової стиглості збіжжя, під час збирання та 

зберігання). 
Доповідач: Тарас Калакура – поінформував присутніх про кількість 

пожеж, які виникли в природних екосистемах з початку року на території 

Бережанської ОТГ, залучення для їх гасіння особового складу та техніки та про 

роботу яку необхідно провести для запобігання пожеж (текст доповіді додається 

до протоколу). 

Голосували: 

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



ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України 

у Тернопільській області полковника служби цивільного захисту               Тараса 

КАЛАКУРИ взяти до відома; 
2. Бережанській міській ОТГ розробити та затвердити заходи для 

запобігання виникнення пожеж в екосистемах, провести роз’яснювальну 
роботу серед населення, щодо шкоди, яка заподіюється внаслідок випалювання 
сухої рослинності та на небезпеку перекидання пожеж на лісові масиви, 
торфовища, житлові будинки. 

3. ДП “Бережанське лісомисливське господарство” та ДП 

“Бережанирайагроліс”: 

- посилити охорону лісових масивів у місцях загрози виникнення лісової 

пожежі в результаті спалення сухої трави враховуючи аналіз минулих 

років; 

- для оперативного гасіння лісових пожеж придбати ранцеві 

обприскувачі. 

4. Бережанському РВ Управління ДСНС України у Тернопільській 

області звернутись до місцевих священнослужителів з проханням провести 

висвітлення серед прихожан церков питання недопущення спалювання сухої 

рослинності та пожнивних залишків на власних земельних ділянках, відкритих 

місцевостях тощо. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

4. Про стан утримання джерел зовнішнього протипожежного 

водопостачання. 

Доповідач: Тарас Калакура – поінформував про результати перевірок 

вуличних пожежних гідрантів на території Бережанської МТГ та наголосив на 

необхідності проведення ремонту вуличних пожежних гідрантів пожеж (текст 

доповіді додається до протоколу). 

Голосували: 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію начальника Бережанського РВ Управління ДСНС України 

у Тернопільській області полковника служби цивільного захисту Тараса 

КАЛАКУРИ взяти до відома; 

2. Рекомендувати міській раді передбачити кошти для міського 

комунального підприємства «Добробут» на ремонт пожежних гідрантів 

відповідно до “Програми попередження надзвичайних ситуацій, реагування на 

них та забезпечення пожежної та техногенної безпеки та об’єктах різних форм 

власності в м. Бережани на 2016-2020 роки” затвердженої рішенням сесії міської 

ради №74 від 21 січня 2016 року. 

3. БМКП “Добробут” провести ремонт пожежних гідрантів в м. Бережани 

в термін до 01.09.2020 року. 

4. БМКП “Добробут” про проведену роботу проінформувати комісію та 



Бережанський РВ УДСНС України у Тернопільській області до 01.09.2020 року. 

 

5.СЛУХАЛИ: 

5. Про проведення футбольного матчу на стадіоні міського 

комунального підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради. 

Доповідач: Ярослав Костів – поінформував, що відповідно до постанови 

Головного державного санітарного лікаря України №27 від 26 травня 2020 року 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні серед 

професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на стадіоні під час футбольного матчу 

одночасно може перебувати не більше 200 осіб та поінформував про 

неможливість забезпечення адміністрацією стадіону протиепідемічних заходів 

передбачених зазначеною постановою. 

 

Голосували: 

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

ВИРІШИЛИ: 

1. Заслухану інформацію взяти до відома. 

2. Тимчасово заборонити проведення футбольних матчів на стадіоні  по 
вул. Івана Франка, 8 в м. Бережани, який знаходиться на балансі бережанського 
міського комунального підприємства «Спортресурс» Бережанської міської ради. 

 

 

 

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 


