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ПРОТОКОЛ №  21 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“21”  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; 

Цапок В.С. - директор КНП "бережанський центр первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги" Бережанської районної ради; 

Гончар П.В. – секретар міської ради; 

Бойко М.Я. – заступник міського голови; 

Михальчук Г.В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту Бережанської 

міської ради; 

Керівники закладів освіти. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про стан епідемічної ситуації на території Бережанської міської 

територіальної громади. 

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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1. СЛУХАЛИ:  

Петро Гончар – довів до членів комісії протокол №32 засідання 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 21 вересня 2020 року, яким передбачено застосування обмежень на 

території адміністративно-територіальних одиниць, для яких установлено 

«червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та 

запропонував рішення з даного питання. 

 

Любов Когут - 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. 

 

Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

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

лікарні та наголосив на необхідності запровадження більш жорстких 

карантинних обмежень для недопущення поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19. В ході обговорення питання порядку денного покинув засідання 

комісії. 
 

 

На виконання пункту 15 постанови Кабінету Міністрів України від 

22.07.2020 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» та у відповідності до Протоколу № 32 засідання Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 

2020 року КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Відновити відвідування закладів освіти здобувачами освіти дотримуючись 

протиепідемічних вимог передбачених для зеленого, жовтого та 

помаранчевого рівнів епідемічної небезпеки. 

2. Керівникам закладів освіти Бережанської міської ради: 

1) Забезпечити суворе дотримання протиепідемічних вимог передбачених 

Постановою Головного державного санітарного лікаря України №50 від 

22.08.2020 року. 

2) Затвердити план поетапного відновлення роботи закладів освіти в 

умовах адаптивного карантину, яким передбачити здійснення 

освітнього процесу: 

- закладів дошкільної освіти з 22.09.2020 року (очно); 



- закладів загальної середньої освіти (1-5 класи) з 23.09.2020 року 

(очно), 6- 11 класів дистанційно; 

- закладів загальної середньої освіти (6-11 класів) з 28.09.2020 року 

(очно); 

- закладів позашкільної освіти з 23.09.2020 року (очно); 

- мистецьких навчальних закладів з 23.09.2020 року (очно). 

 

Голосували: 

«За» - 14 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималися» - 1 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 
 


