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ПРОТОКОЛ №  11 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “23” вересня  2021 року                                                                     м. Бережани   

 

Головує:  Ростислав БОРТНИК –  Бережанський міський голова,  голова 

міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій міської ради. 

       Секретар: Сергій Малий – спеціаліст 1-ї категорії відділу з питань 

цивільного захисту населення, взаємодії з правоохоронними органами, 

мобілізаційної роботи  міської ради.                                   

Присутні:  члени комісії у кількості - 17 чол., відсутні – 8 чол. (з поважних 

причин). 

Запрошені: 

Галина Михальчук – начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Бережанської міської ради; 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

 1. Про стан епідемічної, ситуації спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 на території Бережанської міської територіальної 

громади. 
Ростислав Бортник – міський голова довів присутнім про те, що 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2021 року № 981 внесено 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» та зачитав проект рішення. 

 

ВИРІШИЛИ 

1. Взяти до уваги, що Постановою Кабінету Міністрів України №981 від 

22 вересня дію адаптивного карантину на території України продовжено до 31 

грудня 2021 року. 

2. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 

року № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
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протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (зі змінами від 22 вересня 2021 року №981) на період карантину на 

території Бережанської міської територіальної громади забезпечити виконання 

протиепідемічних заходів, які передбачені для рівня епідемічної небезпеки 

«жовтий» під час яких забороняються: 

- 1) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних 

та інших) заходів (у тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і 

закладах громадського харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри 

площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або 

наповненістю залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з 

дотриманням заповнення двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) у 

кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування ; 

- 2)приймання відвідувачів у інших закладах культури та приймання 

відвідувачів іншими суб'єктами діяльності у сфері культури з наповненістю залів 

понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення 

двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць 

(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із 

двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі; 

- 3) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 

меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним 

столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі 

заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу сидіння 

за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

- 4) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

- 5) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів); 

- 6) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів 

дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1—4 класів закладів 

загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких не менш як 80 

відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного 

курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я 

порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від 

COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 

дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що 

підтверджує отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній 

сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 

однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою 

однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які 
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включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених 

для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 

методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 

хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного 

вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка 

Порталу Дія (Дія); 

У закладах освіти, у яких менш ніж 80% працівників, які мають документ, 

що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в 

установленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної 

Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для 

використання в надзвичайних ситуаціях (далі — документ, що підтверджує 

отримання однієї дози вакцини); чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 

іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 

дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи 

двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в 

надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної 

ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого 

підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) освітній 

процес здійснюватиметься з використанням технологій дистанційного навчання. 

- 7) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 

кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на 

одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-

тренувальних груп; 

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від 

площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. 

 Обмеження, передбачені підпунктами 1, 2, 3, 7 не застосовуються за 

умови наявності в усіх учасників (відвідувачів), крім осіб, які не досягли 18 років, 

та організаторів заходу (співробітників закладу), негативного результату 

тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-

тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш 

як за 72 години до здійснення заходу (відвідування закладу); або документа, що 

підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що 

підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; чи міжнародного, 

внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує 

вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) 

або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини 

(зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний 

результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання 

особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
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Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 

мобільного додатка Порталу Дія (Дія). 

 

 
 

Голосували: 

«За» - 17 чол;               

«Проти» - 0 чол;            

«Утрималося» - 0 чол.  

 

Міський голова м. Бережани,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                   Ростислав БОРТНИК  

 

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                     Сергій МАЛИЙ 
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