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ПРОТОКОЛ №  17 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“05”  серпня  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: 

Когут Л.Я. - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України. 

Мартинишин М.В. – директор ринку Бережанського РайСТ 

 

ВИСТУПИВ:  

Музичка В.Я.- міський голова м.Бережани,  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про запобігання поширенню на території Бережанської міської 

територіальної громади гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та дотримання протиепідемічних 

заходів. 

Доповідачі: Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення 

Козівського відділу Тернопільського обласного лабораторного центру 

Міністерства охорони здоров’я України, Василь Вридник – директор КНП 

«Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради; 
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Гудзиляк А.М. - начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі 

 

СЛУХАЛИ:  

Когут Л.Я. - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України, поінформувала про стан  епідемічної ситуації  на території 

Бережанської міської територіальної громади, показники захворюваності, 

лабораторно підтверджені випадки захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19. 
 

Віктор Цапок - директор районного комунального некомерційного 

підприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради, інформував про роботу закладу, 

захворюваність серед медичного персоналу первинної медецини та 

протиепідемічні заходи, які передбачені для відповідного рівня епідемічної 

небезпеки. 
 

Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради, охарактеризував стан епідемічної ситуації  на території 

Бережанської міської територіальної громади повідомив про кількість хворих, 

які перебувають у районній лікарні, завантаженість ліжок, роботу закладів 

охорони здоров’я під час лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. 
 

Гудзиляк Андрій Миронович - начальник управління 

Держпродспоживслужби в Бережанському районі, доповів про здійснення 

управлінням контролю за дотриманням протиепідемічних заходів та території 

району. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Взяти до уваги, що на підставі оцінки епідемічних показників 

протокольним рішенням позачергово засідання Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 31 липня 2020 року 

№ 15 встановлено з 3 серпня 2020 року на території Бережанської міської 

територіальної громади „помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки та 

„жовтий” рівень епідемічної небезпеки Бережанському районі. 

 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 

року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на 

період карантину на території Бережанської міської територіальної громади: 

- керуватися рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо встановленого 

«помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та 

рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 03 серпня 2020 року (протокол№ 28; 



- забезпечити виконання протиепідемічних заходів, які передбачені 

для рівня епідемічної небезпеки «зелений»,«жовтий» та «помаранчевий» під час 

яких забороняються: 

1) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше ніж 100 

осіб та більше однієї особи на 20 кв. метрів площі будівлі або території (якщо 

захід проводиться на відкритому повітрі), де проводиться захід;  

2) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів;  

3) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг 

громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос;  

4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більше ніж 20 осіб, крім закладів дошкільної та загальної середньої освіти;  

5) проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім:  

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів;  

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим;  

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;  

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей.  

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я;  

6) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів;  

7) приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.  

 

3. Комунальному некомерційному підприємству «Бережанська центральна 

районна комунальна лікарня» Бережанської районної ради рекомендувати 

збільшити ліжкофонд для можливого прийому хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 за рахунок 

травматологічних ліжок хірургічного відділення, гінекологічного відділення, 

терапевтичних ліжок терапевтичного відділення. 

 

4. Територіальному центру соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг Бережанської міської ради - вжити додаткових заходів до 

виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, 

серед осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на 

самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід. 

 



5. Бережанському відділу поліції Національної поліції у Тернопільській 

області, управлінню Держпродспоживслужби у Бережанському районі в межах 

компетенції посилити контроль за дотриманням громадянами, підприємствами, 

установами та організаціями (різних форм власності) протиепідемічних заходів 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 

„Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2” для відповідного рівня 

епідемічної небезпеки. 

 

6. Робочій групі активізувати роботу із забезпечення безумовного 

виконання протиепідемічних заходів відповідно до вищевказаної постанови 

Кабінету Міністрів України, передбачені для „помаранчевого” рівня епідемічної 

небезпеки, який визначено протокольним рішенням позачергово засідання 

Державної комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій від 31 липня 2020 року № 15. Про результати проведеної роботи 

щоденно інформувати міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Бережанської міської ради. 

 

7. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи спільно з комунальним 

некомерційним підприємством «Бережанська центральна районна комунальна 

лікарня» Бережанської районної ради, районним комунальним некомерційним 

підприємством «Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської районної ради, Бережанським відділенням Козівського 

відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України»: 

- забезпечити інформування населення щодо визначення Державною 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, 

(„помаранчевий”) на території області або окремої адміністративно-

територіальної одиниці; 
- проводити інформаційну та роз’яснювальну роботу серед населення щодо 

виконання протиепідемічних заходів, які передбачені для відповідного рівня 
епідемічної небезпеки. 

 

 

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 


