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ПРОТОКОЛ №  3 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “19” березня  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 І категорії з питань цивільного 

захисту населення, відділу з питань цивільного захисту населення взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи  міської ради. 

Присутні:  члени комісії у кількості - __ чол., відсутні – __ чол. (з 

поважних причин). 

Запрошені: 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства 

охорони здоров’я України; 

Віктор Цапок - директор Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

Бережанської  міської ради; 

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. 

Доповідачі:  

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства 

охорони здоров’я України; 
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 Василь Вридник – директор КНП «Бережанська центральна  міська 

лікарня» Бережанської міської ради;  

Віктор Цапок - директор КНП «Центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги» Бережанської міської ради. 

СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За- 19  (одноголосно) 

Проти – 

Утримались- 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний про стан епідемічної ситуації 

спричиненої гострою респіраторною хворобою COVID-19 на території 

Бережанської міської територіальної громади. 

СЛУХАЛИ: доповідачів . 

     Винесена пропозиція на голосування 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За- 19 (одноголосно). 

Проти –0. 

Утримались-0. 
 

ВИРІШИЛИ:  

1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 

територіальної громади взяти до відома. 

2. Підприємствам, установам та організаціям, що знаходяться на території 

Бережанської міської територіальної громади забезпечити неухильне виконання 

протиепідемічних заходів, які передбачені постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 грудня 2020 р. № 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» 

3. Запровадити дистанційну форму навчання: 

- в закладах середньої освіти  Бережанської міської ради з 00 годин 

29.03.2021 року терміном на 5 днів; 

- в закладах культури, мистецьких школах, закладах позашкільної освіти з 

00 годин  22.03.2021 року терміном на 14 днів. 

4. Відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної поліції в 

Тернопільській області, управлінню Держпродспоживслужби у Бережанському 

районі та комісії  міської ради в межах компетенції посилити контроль за 

дотриманням громадянами, підприємствами, установами та організаціями 

(різних форм власності), транспортними підприємствами (ТДВ 

«Бережаниавтотранс») протиепідемічних заходів визначених постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 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». 



5. Ринку Бережанського райСТ здійснювати роботу  суворо 

дотримуючись протиепідемічних вимог передбачених Постановою Головного 

санітарного лікаря України №34 від 06.06.2020 року та визначити директора 

ринку Бережанського райСТ Мартинишина М.В. відповідального за 

дотримання протиепідемічних заходів. 

6. У зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації на території громади 

додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів передбачених для 

помаранчевого рівня  епідемічної небезпеки  з 22.03.2021 до 04.04.2021 року 

заборонити: 

- проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, 

рекламних, культурних та інших заходів; 

- діяльність непродовольчих ринків (за умови встановлення факту 

недотримання суб’єктом господарювання вимог п.п.12 п.3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236); 

- приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності, у 

спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, дитячих кімнатах; 

- діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 

числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій 

тощо, в яких не забезпечено можливість обмежити кількість присутніх у залі до 

20 осіб з розрахунку одна особа на 5 кв.метрів приміщення. 

7. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради 

забезпечити координацію діяльності щодо дотримання встановлених обмежень 

на території сільських населених пунктів в межах старостинських округів. 
 

 

 

Бережанський міський голова ,  

голова міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації 

міської ради                                                                           Ростислав БОРТНИК  

 

В.о. секретаря комісії, провідний спеціаліст 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи  міської ради                                  Олег КОСТИШИН                                                                

                                                                                                 


