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ПРОТОКОЛ №  19 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“01”  вересня  2020 року                                                                        м. Бережани   

 

Головує:  Петро АДАМОВИЧ – перший заступник міського голови  м. 

Бережани, перший заступник голови міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар: Сергій МАЛИЙ – спеціаліст І категорії з питань цивільного 
захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 16 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; 

Гончар П.В. – секретар міської ради; 

Бойко М.Я. – заступник міського голови; 

Швець О.Г. – В.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про стан епідемічної ситуації на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

Доповідачі: Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» 

Бережанської районної ради; Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського 

відділення Козівського відділу Тернопільського обласного лабораторного центру 

Міністерства охорони здоров’я України. 

СЛУХАЛИ:  

 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 
відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 
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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. 

Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради, повідомив про кількість хворих, які перебувають у районній лікарні, 

завантаженість ліжок наголосив на необхідності запровадження більш жорстких 

карантинних обмежень для недопущення поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Тимчасово призупинити роботу дошкільних навчальних закладів на 

території Бережанської міської територіальної громади з 01.09.2020 року 

терміном на 14 діб. 

 

Голосували: 

«За» - 16 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималися» - 0 чол. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Андрій Гудзиляк - начальник управління Держпродспоживслужби в 
Бережанському районі доповів про стан дотримання протиепідемічних заходів на 

території ринку Бережанського Рай СТ та запропонував призупинити роботу ринку 
05.09.2020 та 12.09.2020 року. 

Сергій Горяний – начальник Бережанського відділу поліції ГУ НП України 

в Тернопільській області, який підтримав пропозицію начальника управління 
Держпродспоживслужби в Бережанському районі. 

 

В результаті обговорення КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

2. Призупинити роботу ринку Бережанського Рай СТ 05.09.2020 та 

12.09.2020 року. 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималися» - 2 чол. 

 

 

Перший заступник міського голови  

м. Бережани, перший заступник голови 

міської комісії з питань техногенно –  

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій                     Петро АДАМОВИЧ 

 
 

Спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи, секретар комісії                                        Сергій МАЛИЙ 


