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ПРОТОКОЛ №  15 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“ 13” липня  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 - 18 чол., відсутні – 3 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Світлана Ковальчук – помічник лікаря - епідеміолога Козівського 

міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України»; 

Віктор Цапок – директор районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про епідемічну ситуацію на території Бережанської МТГ та стан 

дотримання карантину. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Василь Вридник –  директор комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна районна лікарня» Бережанської районної ради –

доповів про організацію заходів щодо запобігання занесенню та поширенню 

коронавірусної інфекції на території Бережанської МТГ та наголосив на 

необхідності проведення більш жорстких карантинних заходів. 
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Віктор Цапок – директор районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради - доповів про ситуацію із поширенням 

інфекційного захворювання COVID-19 та поінформував про вжиті заходи 

Бережанським центром первинної медичної (медико-санітарної) допомоги щодо 

запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території 

Бережанської МТГ. 

 

Світлана Ковальчук - помічник лікаря - епідеміолога Козівського 

міжрайонного відділу ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» повідомила 

членів комісії про кількість хворих на коронавірусну інфекцію та про заходи, які 

проводяться Козівським міжрайонним відділом ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ 

України» для виявлення інфікованих. 

 

 

Голосували 

«За» - 17, «Проти» - 1 (Вридник В.Р.), «Утримались» - 0. 

 

З метою недопущення поширення коронавірусної інфекції на території 

Бережанської МТГ комісія ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 
респіраторною хворобою COVID-19 взяти до відома. 

2. ТзОВ «Бережанський цегельний завод «Керамік»: 

- тимчасово припинити виробничий процес; 

- провести тестування робочого персоналу, який здійснює забезпечення 

технологічного процесу на предмет захворюваності на COVID-19 в найкоротші 

терміни; 

- з отриманнням від’ємних результатів допустити працівників до роботи; 

- вжити заходів щодо дотримання працівниками Порядку здійснення 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією. 

3. Заборонити торгівлю на непродовольчому ринку по вул. Січових 

Стрільців, 44 (секонд-хенд). 

4. Обмежити до 22.00 год. тривалість роботи закладів громадського 

харчування та торгівлі. 

5. Дирекції ринку Бережанського Рай СТ: 

- заборонити вхід на ринок через центральні ворота; 

- здійснюювати вхід на ринок із сторони вул. Збіжева та вихід на вул. 

Тернопільська. 

6. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради посилити 

контроль за дотриманням протиепідемічних вимог в закладах дошкільної освіти. 

 



7. Робочій групі для контролю за дотриманням протиепідемічних вимог на 

ринку Бережанського РайСТ, на промисловому ринку ПрАТ «-Меркурій-», а 

також 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) посилити контроль за дотриманням 

протиепідемічних вимог. 

8. Виділити з резервного фонду міського бюджету кошти в сумі 50 тис.грн. 

закладам охорони здоров’я для закупівлі засобів індивідуального захисту з 

метою недопущення поширення коронавірусної інфекції та захисту медичного 

персоналу закладів охорони здоров’я. 

 

 

 

Міський голова                                                     Володимир МУЗИЧКА 

 

 

 

Секретар комісії                                                                Сергій МАЛИЙ 
 


