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ПРОТОКОЛ №  23 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “28”  вересня  2020 року                                                                      м. Бережани   

 

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

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,  мобілізаційної роботи. 

 

Присутні:  члени комісії у кількості - 19 чол., відсутні – 2 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді і спорту Бережанської 

міської ради; 

Олена Мельничук – начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради; 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України; 

Biктop Цапок - директор районного комунального некомерцiйного 

пiдприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санiтарної) 

допомоги» Бережанської районної ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1.Про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 та дотримання виконання протиепiдемiчних заходiв на 

території Бережанської міської територіальної громади. 
 

1.СЛУХАЛИ: 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 
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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. Також лікар-епідеміолог відмітила про спад захворюваності 

на COVID-19. 

Василь Вридник – директор КНП «Бережанська ЦРЛ» Бережанської 

районної ради, повідомив про кількість хворих та завантаженість ліжок у 

районній лікарні. 

Biктop Цапок - директор районного комунального некомерцiйного 

пiдприємства «Бережанський центр первинної медичної (медико-санiтарної) 

допомоги» Бережанської районної ради, охарактеризував стан епiдемiчної 

ситуації, показники захворюваностi, лабораторно пiдтвердженi випадки 

захворюваностi на гостру респiраторну хворобу COVID-19 та протиепiдемiчнi 

заходи, якi передбаченi для «червоного» рiвня епiдемiчної небезпеки. 

Галина Михальчук - начальник відділу освіти, молоді і спорту 

Бережанської міської ради, яка поiнформувала про роботу навчальних закладiв 

Бережанської міської ради в перiод дiї карантинних обмежень, стан дезiнфекцiї 

та забезпеченiсть засобами iндивiдуального захисту персоналу. 

Олена Мельничук – начальник відділу культури, туризму та релігій 

Бережанської міської ради поiнформувала про роботу мистецьких навчальних 

закладів Бережанської міської ради в перiод дiї карантинних обмежень. 

Василь Крiль - директор ТДВ «Бережаниавтотранс», який поiнформував 

про стан здiйснення регулярних спецiальних перевезень автобусами на територiї 

Бережанської міської територіальної громади, дотримання персоналом 

карантинних обмежень та здiйснення дезiнфекцiйних заходiв в салонах 

автобусiв. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Взяти до уваги iнформацiю про те, що вiдповiдно до рiшення Державної 

комісії з питань ТЕБ та НС вiд 24 вересня 2020 року (протокол № 33) та 

регiональної комісії з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних 

ситуацiй при Тернопiльськiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiї вiд 25 вересня 

2020 року (протокол №37) з 15:00 28 вересня 2020 року на територiї 

Бережанської МТГ продовжено дiю статусу рiвня епiдемiчної небезпеки 

поширення COVID- 19 «червоний». 

2. Додатково до обмежень, передбачених 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, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами), для території регіону 

(адміністративно-територіальної одиниці) з “зеленим”, “жовтим” та 

“помаранчевим” рівнем епідемічної небезпеки заборонити: 

 

http://berezhanymrada.gov.ua/index.php/viddil-osvity-molodi-i-sportu/shtat-viddilu
http://berezhanymrada.gov.ua/images/news/2018/55_Про_затвердження_Положення_про_відділ_культури_туризму_та_релігій_Бережанської_міської_ради.pdf
http://berezhanymrada.gov.ua/images/news/2018/55_Про_затвердження_Положення_про_відділ_культури_туризму_та_релігій_Бережанської_міської_ради.pdf


1) посадку пасажирів у транспорт приміського, міжміського, внутрішньо 

обласного та міжобласного сполучення; 

2) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сферах культури, кінотеатрів, закладів громадського харчування 

(ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів 

розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, торговельного і 

побутового обслуговування населення, крім: 

 

-торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;  

-провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 

об’єктів поштового зв’язку; 

-торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень. 

 

Голосували: 

«За» - 19 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                 Володимир МУЗИЧКА 

 

 

Спеціаліст І категорії з питань 

цивільного захисту відділу з питань 

цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

та мобілізаційної роботи, секретар комісії                                 Сергій МАЛИЙ 

 

 
 


