
 

 

                                                             

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

вул. Банкова,3, м. Бережани, Тернопільська  область, 47500, тел.(03548) 2-14-46, факс 2-14-37 

www.berezhanymrada.gov.ua  e-mail: 04058491@mail.gov.ua   код ЄДРПОУ 04058491 

 

 

ПРОТОКОЛ №  5 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

 

  “02” квітня  2021 року                                                                      м. Бережани   

 

Головує:  Валерій БАБИЧ –  заступник міського голови. 

       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: 

Марія Лук’янова – перший заступник міського голови; 

Степан Кухарук - заступник міського голови; 

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; 

Олена Мельничук - начальник відділу культури, туризму та релігій 

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 обрання головуючим засідання комісії. 

Валерій Бабич – поінформував присутніх про те, що міський голова 

Ростислав Бортник та заступник міського голови Володимир Урдейчук 

перебувають у службовому відрядженні у місті Тернопіль за викликом голови 
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Тернопільської ОДА та повідомив про необхідність обрання головуючого 

засідання комісії. 

Михайло Хомецький – запропонував обрати головуючим засідання 

комісії заступника міського голови Валерія Бабича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За -  (одноголосно) 

Проти – 0 

Утримались – 0. 

 

1. СЛУХАЛИ : 

Василь Вридник – директор комунального некомерційного підприємства 

«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради», 

повідомив про кількість хворих, які перебувають у лікарні, завантаженість 

ліжок, роботу закладів охорони здоров’я під час лікування хворих на 

коронавірусну хворобу COVID-19, а також повідомив про хід вакцинації 

медичних працівників та нестачу кисневих балонів. Під час обговорення 

питання покинув зал засідань. 

Віктор Цапок - директор комунального некомерцiйного пiдприємства 

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

Бережанської міської ради охарактеризував стан епiдемiчної ситуації, 

показники захворюваностi, лабораторно пiдтвердженi випадки захворюваностi 

на гостру респiраторну хворобу COVID-19. 

 

В обговоренні питання прийняли участь: Калакура Т.М., Михальчук Г.В. 

Тиманський О.С., Мельничук О.В., Хомецький М.С., Шинклярський Р.Б. 
Валерій Бабич – підвів підсумок. 

 

ВИРІШИЛИ:  
1. Інформацію про стан епідемічної ситуації, спричиненої гострою 

респіраторною хворобою COVID-19 на території Бережанської міської 

територіальної громади взяти до відома. 

2. Запровадити дистанційну форму навчання серед учнів 5-11 класів 

закладів загальної середньої, позашкільної освіти та мистецьких школах відділу 

культури, туризму та релігій з 05.04.2021 року терміном на 6 діб. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За - 12 

Проти – 2 

Утримались – 3. 

 

3. 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 
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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. 

4. Комунальним некомерційним підприємствам «Бережанська  

центральна міська лікарня» Бережанської  міської ради, «Центр первинної 

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

- забезпечити 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; 

- проаналізувати фінансовий стан КНП «Бережанська центральна 

міська лікарня Бережанської міської ради» та у випадку необхідності виділення 

коштів резервного фонду міського бюджету для ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації звертатись до міської комісії з питань ТЕБ та 

НС. 

5. Взяти до відома стан епідемічної ситуації на території громади, яка 

за результатами статистичних показників становить за період 12-18 березня - 

зафіксовано 114 нових випадків захворюваності, за період 19-25 березня 

зафіксовано 139 випадків, що становить 22% зростання рівня захворювання, а 

за період 26 березня – 01 квітня зафіксовано 93 випадків, що становить падіння 

до рівня 81% та 67% від попередніх тижнів відповідно. 

6. Робочій групі для контролю за дотриманням протиепідемічних вимог 

Бережанської міської ради забезпечити щоденний 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» із врученням письмових пам’яток з інформацією 

щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції. 

7. Ринку Бережанського РайСТ дотримуватись протиепідемічних вимог 

передбачених постановою Головного санітарного лікаря України №34 від 

06.06.2020 року. 

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. 

10. Рекомендувати міському голові у зверненні до жителів громади 

через соціальні мережі наголосити на необхідності та безпечності проведення 

вакцинації проти СОVID-19. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

За -  (одноголосно) 

Проти – 0 

Утримались – 0. 
 

 

 

Заступник міського голови, 

Т.в.о. голови міської комісії з питань  

техногенно – екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуації                                                           Валерій БАБИЧ  

 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 

з питань цивільного захисту населення 

відділу з питань цивільного захисту населення, 

взаємодії з правоохоронними органами,  

мобілізаційної роботи                                                                  Сергій МАЛИЙ 

                                                                                                 


