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ПРОТОКОЛ №  4 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “26” 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: Олег КОСТИШИН – провідний спеціаліст, 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: 

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 на території Бережанської 

міської територіальної громади та запровадження додаткових 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2. 

СЛУХАЛИ : Про затвердження порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 22  (одноголосно) 

Проти – 

Утримались -  
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СЛУХАЛИ 1: 

 Проведено спонтанний вихід частини комісії на ринок Бережанської 

РайСТ, де наглядно на місці оглянуто дотримання/недотримання 

протиепідемічних заходів. 

 Доповідачі: 

 Василь Вридник – директор КНП «Бережанська центральна  міська 

лікарня» Бережанської міської ради; 

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

санітарної) допомоги» Бережанської міської ради. 
 

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» (із змінами) та 

посилений контроль за дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів. 

3. Комунальним некомерційним підприємствам «Бережанська  

центральна міська лікарня» Бережанської  міської ради, «Центр первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги» Бережанської міської ради:  

- розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах 

охорони здоров'я на території Бережанської міської територіальної громади, де 

реєструються високі рівні захворюваності гострої респіраторної хвороби 

СОVID-19, госпіталізації та показники завантаженості ліжок і забезпечення їх 

кисневими точками; 

- активізувати проведення вакцинальної кампанії; 

- організувати роботу постійних та тимчасових пунктів щеплень для 

вакцинації від СОVID -19; 

- проводити обстеження пацієнтів з ознаками гострої респіраторної 

інфекції методом ПЛР-діагностики та досліджень експрес-тестами на антиген 

SARS- СоV-2 медичними працівниками первинної ланки та скеровувати їх у 

стаціонари уже із проведеними обстеженнями; 

- призупинити проведення обов'язкових профілактичних медичних 

оглядів в закладах охорони здоров’я на території Бережанської міської 

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

за результатами статистичних показників та оцінки епідемічної ситуації (за 

період 12-18 березня зафіксовано 114 нових випадків захворюваності, а за 

період 19-25 березня зафіксовано 139 випадків, що становить 22% зростання 

рівня захворювання) відповідно до критеріїв встановлених пунктом 32 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із 

змінами, в т.ч. внесених постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 

2021 року №230), заборонити: 

- функціонування спортивних секцій в закладах освіти міської ради; 

- діяльність творчих колективів із проведення репетицій. 

 

5. Рекомендувати 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». 

 

6. Ринку Бережанського РайСТ дотримуватись 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. 

 

7.   Рекомендувати робочій групі для контролю з дотримання 

протиепідемічних вимог Бережанської міської ради забезпечити проведення 

обстеження суб’єктів підприємницької діяльності на предмет дотримання 

вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 (зі 

змінами та доповненнями) та вносити пропозиції щодо заборони діяльності 

суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у разі недотримання 

ними чинних карантинних обмежень. 

 

8. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради забезпечити 

проведення роз'яснювальної роботи та інформування населення, щодо 

запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на 

території Бережанської міської територіальної громади, а також необхідності 
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виконання протиепідемічних вимог з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV- 2. 

 

9. 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                                                                

                                                                                                 


