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ПРОТОКОЛ №  16 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 

“29”  липня 2020 року                                                                           м. Бережани   

 

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

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій. 

Вів протокол: Сергій Кисельов– начальник відділу з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної 

роботи міської ради. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 14 чол., відсутні – 5 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Музичка В.Я.- міський голова м.Бережани, Кисельов С.В. - начальник 

відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та мобілізаційної роботи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про внесення змін у персональний склад штабу. 

2. Про ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію на 

території Бережанської міської територіальної громади станом на 29 липня 2020 

року. 

3. Про доцільність проведення щорічного свята для випускників на 

території Бережанської міської територіальної громади. 

4. Про впорядкування роботи торгівельних закладів в тому числі ринку 

РайСТ, магазинів, закладів громадського харчування, що розміщені на території 

Бережанської міської територіальної громади. 

 

 

 

http://www.berezhanymrada.gov.ua/


СЛУХАЛИ : 

1. Про внесення змін у персональний склад штабу. 

 

ВИСТУПИВ: 

Сергій Кисельов– начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

міської ради, який довів до відома членів комісії про те, що Ширін М.М  - лікар 

епідеміолог Бережанського відділення Козівського відділу Тернопільського 

обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України був 

звільнений від виконання обов’язків з причини виходу на пенсію, на цю посаду 

призначено Когут Любу Ярославівну. Запропонував виключити із складу Штабу 

- Ширіна М.М  та включення складу Штабу - Когут Любу Ярославівну - лікар-

епідеміолог Бережанського відділення Козівського відділу Тернопільського 

обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Виключити із складу Штабу Ширіна М.М. - лікаря-епідеміолога 

Бережанського відділення Козівського відділу Тернопільського обласного 

лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України  

2. Включити до складу Штабу Когут Любу Ярославівну - лікаря-

епідеміолога Бережанського відділення Козівського відділу Тернопільського 

обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України. 

3. Затвердити оновлений склад оперативного штабу з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру на території 

Бережанської міської   територіальної  громади згідно додатку. 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;               «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

2. Про ситуацію щодо захворюваності на коронавірусну інфекцію на 

території Бережанської міської територіальної громади станом на 29 липня 

2020 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Люба Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України - проінформувала Штаб, що станом на 29.07.2020 виявлено: 

      позитивних результатів захворюваності                                     - 92; 

      активних хворих                                                                           - 44; 

      в т.ч. летальних випадків захворювання                                     -   2; 

     одужали                                                                                          - 46;  

 

Василь Вридник - директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради проінформував про те, що постійно спостерігається ріст 



захворюваності. Так з 10 по 20 липня на території Бережанського району та 

Бережанської міської територіальної громади зафіксовано захворювання 80 чол. 

Відбувся спалах захворювання людей на ТзОВ « Керамік». На сьогоднішній 

день в інфекційному відділені перебувають 6 хворих на COVID-19. Загалом 

ситуація стабільна і підконтрольна.  

Директор КНП «Бережанська ЦРЛ» також надав інформацію про 

захворювання медичного персоналу лікарні (5 чол.) та заходи, які проводяться 

КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради щодо недопущення 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у медичних закладах. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації спричиненою гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 

територіальної громади взяти до уваги продовжити виконання протиепідемічних 

заходів на території Бережанської міської територіальної громади відповідно до 

постанов КМУ від 20 травня 2020року № 392 (зі змінами) та від 08 липня 2020 

року № 588. 
 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;               «Утрималося» - 0 чол. 

 
 

 СЛУХАЛИ: 

3. Про доцільність проведення щорічного свята для випускників на 

території Бережанської міської територіальної громади. 
 

ВИСТУПИЛИ: 

В.Я.Музичка (міський голова м.Бережани) - про доцільність проведення 

щорічного свята для випускників 2019-2020 навчального року. Зазначив, що 

проведення святкування можливе лише у форматі вручення атестатів з 

дотриманням карантинних вимог, визначенням відповідальних за проведення 

заходу та із забороною святкування у закладах громадського харчування. 

Швець О.Г. - виконувач обов’язків начальника відділу освіти, молоді і 

спорту міської ради зазначила про необхідність дотримання випускниками 

протиепідемічних вимог та проведення роз’яснювальної роботи серед них. 

Бережанської міської ради, що відповідальність відділу за проведення 

святкування випускних вечорів юридичних підстав немає. 

Члени штабу обговорили можливість проведення щорічного свята 

випускників в умовах карантину, протиепідемічні заходи під час проведення 

заходу, про необхідність прослідкувати за ситуацією із захворюваності на 

коронавірус безпосередньо перед проведенням свята про місце, час, кількість 

учасників святкування. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради зобов’язати 

керівників ЗОШ здійснювати вручення випускникам навчальних закладів 

документів (атестатів) про загальну середню освіту на відкритому повітрі 

та дотримуватися усіх протиепідемічних заходів для запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-



CoV-2. Перед початком урочистостей проведення температурного контролю 

усім випускникам, їх батькам, рідним, близьким, працівникам та іншим 

присутнім особам. 

2. Відділу освіти молоді і спорту міської ради спільно з відділом з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами та 

мобілізаційної роботи міської ради довести до відома керівників ЗОШ, що 

розташовані на території міської територіальної громади «Тимчасові 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

свята «Випускник – 2020», урочистої ходи, випускних вечорів та підготовки до 

них   на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» розробленої Тернопільським обласним лабораторним центром 

МОЗ України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на виконувача обов’язків 

начальника відділу освіти, молоді і спорту зазначив Бережанської міської ради 

Швець О.Г 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;               «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

4. Про впорядкування роботи торгівельних закладів в тому числі 

ринку РайСТ, магазинів, закладів громадського харчування, що розміщені 

на території Бережанської міської територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Сергій Кисельов - начальник відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами та мобілізаційної роботи 

довів до відома членів Штабу, що 27.07.2020 року відбулося засідання  місцевої 

комісії з ПТЕБ та НС Бережанської РДА. Зачитав  рішення місцевої комісії з 

ПТЕБ та НС:  

«В зв’язку з  щоденним збільшенням захворюваності на COVID-19 в        

м. Бережани та Бережанському районі – рекомендувати Бережанській міській 

раді на черговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути питання про призупинення роботи 

ринку Бережанського РайСТ, а також вжити заходів щодо ліквідації стихійної 

торгівлі по вулиці Міцкевича; 

-  зобов’язати керівників закладів громадського харчування, закладів 

розважальної діяльності вжити заходів щодо заборони роботи після 23 години» 

 

  Андрій Гудзиляк – начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі проінформував про те, що під час проведення обстежень 

робочою групою затвердженною розпорядженням міського голови від 04 травня 

2020 року м. Бережани № 76-р «Про створення робочої групи для контролю з 

дотримання на ринку Бережанського РайСТ протиепідемічних вимог» 

дотримання протиепідемічних норм приватними підприємцями по 

вул.Міцкевича в м.Бережани порушень не зафіксовано. Однак відмічається 



поодинокі випадки несанкціонованої (стихійної) торгівлі продовольчими 

товарами  (молочними, рослинними продуктами)  громадянами населених 

пунктів району. Найбільш частими та основними порушеннями є недотримання 

соціальної дистанції між покупцями (відвідувачами) на ринку та продавцями, 

відсутність вдягнутих масок, велике скупчення людей в чергах при вході в 

ринок. Особливо ці факти відмічаються дні роботи ринку вівторок, п’ятниця і 

субота. 

 

Мартинишин М.В. -  директор ринку Бережанського РайСТ, повідомив 

про те,  що дирекція ринку прикладає всі можливі зусилля та ресурси щодо 

забезпечення дотримання вимог протиепідемічних заходів, що регламентують 

роботу об’єкту, про те виконати їх в повному об’ємі не можливо з ряду причин.     

 

Калакура Т.М. – начальник районного відділу ДСНС України в 

Тернопільській області, зазначив на недоцільності припинення роботи ринку 

РайСТ по вул. Збіжева та запропонував дирекції ринку виконати вимоги рішення 

комісії визначених протоколом № 14 від 30 червня 2020 року. 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Зобов’язати дирекцію ринку РайСТ виконати вимоги рішення комісії 

визначених протоколом № 14 від 30. 06. 2020 року, про що інформувати комісію 

письмово.  

                                                   Термін виконання: до 4 серпня 2020 року 

  

2. Робочій групі посилити контроль за дотриманням протиепідемічних 

вимог роботи ринків, закладів торгівлі та громадського харчування. Особливу 

увагі приділити в критичні дні скупчення людей (вівторок, п’ятницю і суботу 

тижня)  

3. Бережанському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Тернопільській області спільно з управлінням Держпродспоживслужби 

в Бережанському районі забезпечити проведення щоденного моніторингу та 

посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів під час карантину у 

громадському транспорті, закладах громадського харчування, на об’єктах 

торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови ( керівника робочої групи) Бойко М.І. 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;               «Утрималося» - 0 чол. 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                              Володимир МУЗИЧКА 

 

Вів протокол                                                                    Сергій Кисельов 


