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ПРОТОКОЛ №  8 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

“ 08” травня  2020 року                                                            м. Бережани 
 

Головує: Володимир Музичка – міський голова м. Бережани, голова міської 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Секретар комісії: Сергій Малий – спеціаліст І категорії з питань цивільного 

захисту відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 
правоохоронними органами та мобілізаційної роботи. 

Присутні:  члени комісії у кількості - 15 чол., відсутні - 5 чол. (з поважних 
причин). 

Запрошені: 

Мартинишин Михайло Васильович – директор ринку Бережанського 
РайСТ. 

Бойко Марія Іванівна – заступник міського голови. 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про надання дозволу на торгівлю промисловими товарами на 

територї ринку Бережанського РайСТ та на території Бережанської міської 

ради. 
 

СЛУХАЛИ:  

Андрій Гудзиляк – начальник управління Держпродспоживслужби в 

Бережанському районі поінформував, що у відповідності до постанови КМУ від 

04 травня 2020 р. № 332 дозволяється здійснювати торгівлю промисловими 

товарами з 12.05.2020 року із дотриманням протиепідемічних вимог 

передбачених постановою Головного державного санітарного лікаря України 

№14 від27.04.2020 року  та зачитав проєкт рішення з даного питання. 
 

Василь Вридник – доповів про епідеміологічну ситуацію на території 

Бережанської міської територіальної громади та заходи, які проводяться КНП 

«Бережанська ЦРЛ» Бережанської районної ради по боротьбі та недопущенню 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та підримав проект рішення. 
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Голосували: 

За – «ОДНОГОЛОСНО» 

Проти- 0 

Утримався- 0 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію доповідачів взяти до відома. 

2. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 

04 травня 2020 р. № 332 дозволити здійснення торгівлі непродовольчими  

товарами на ринку Бережанського РайСТ та в магазинах субєктів 

господарювання на  території Бережанської міської ради з 12.05.2020 року  за 

умови  дотримання протиепідемічних вимог. 

 
 

 

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 
 

 

 


