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ПРОТОКОЛ №  6 

засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

  “29” квітня  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 - 18 чол., відсутні – 7 чол. (з 

поважних причин). 

Запрошені: 

Віктор Цапок - директор Комунального некомерційного підприємства 

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

Бережанської  міської ради; 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського 

відділу Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України; 

Степан Кухарук – заступник міського голови; 

Михайло Мартинишин – директор ринку бережанського РайСТ; 

Уляна Юськів – провідний спеціаліст - інспектор шкіл відділу освіти, 

молоді та спорту міської ради; 

Олег Захарків – депутат 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; Василь Вридник – директор КНП 

«Бережанська центральна  міська лікарня» Бережанської міської ради; Віктор 

 

http://www.berezhanymrada.gov.ua/


2 

 

Цапок - директор КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги» Бережанської міської ради. 

 

2. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з матеріального 

резерву міської ради для проведення земельних робіт з рекультивації 

земельної ділянки дедопущення виникнення пожежі твердих побутових 

відходів в урочищі «Бізятин» Нараївської сільської об’єднаної 

територіальної громади. 
Доповідач: Валерій Бабич – заступник міського голови. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Любов Когут - лікар-епідеміолог Бережанського відділення Козівського відділу 

Тернопільського обласного лабораторного центру Міністерства охорони 

здоров’я України поінформувала про стан епідемічної ситуації на території 

Бережанської міської територіальної громади, показники захворюваності, 

лабораторно підтверджені випадки захворюваності на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19; 

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 наголосив на необхідності дотримання маскового режиму та 

соціальної дистанції. 

Віктор Цапок - директор комунального некомерцiйного пiдприємства 

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

Бережанської міської ради охарактеризував стан вакцинації проти COVID-19. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Олег Захарків – наголосив на недопустимості проведення масових культурних 

та релігійних заходів та необхідності запровадження додаткових 

протиепідемічних заходів. 

 

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, 
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спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) та взяти до відома, що 

залишаються в силі заборони на: 

- проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) 

заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території 

(якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад 50 

відсотків місць у кожному окремому залі; 

- проведення дискотек. 

3. Рекомендувати відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної 

поліції в Тернопільській області, Бережанському управлінню 

Держпродспоживслужби ГУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області  

забезпечити інформування місцевої громади про дотримання суб’єктами 

господарювання встановлених санітарно-епідемічних вимог в умовах 

адаптивного карантину, зокрема дотримання режиму носіння захисних масок, 

соціальної дистанції та здійснення визначених заходів дезінфекції в закладах 

громадського харчування, на об’єктах торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, ринках, у громадському транспорті та 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». 

4. 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; 

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

зменшення до 67% від попереднього періоду; 

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

зменшення до 67% від попереднього періоду; 

- період 02 – 08 квітня зафіксовано 101 випадок, що становить зростання на 

9% від попереднього періоду; 

- період 09 – 15 квітня зафіксовано 92 випадки, що становить зменшення до 

91% від попереднього періоду; 

- період 16 – 22 квітня зафіксовано 64 випадки, що становить зменшення до 

70% від попереднього періоду; 

- період 23 – 28 квітня зафіксовано 43 випадки, що становить зменшення до 

67% від попереднього періоду. 

5. Робочій групі для контролю за дотриманням протиепідемічних вимог 

Бережанської міської ради продовжувати контроль за дотриманням 
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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. 

7. Суб’єктам господарювання, які обслуговують відвідувачів: 

- забезпечити нанесення (поновлення) маркування для перебування в черзі 

з дотриманням дистанції між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

- суворо дотримуватись вимог щодо забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту, зокрема захисними масками або респіраторами, та 

здійснювати належний контроль за їх використанням; 

- забезпечити обслуговувати покупців лише в одягнутих засобах 

індивідуального захисту, зокрема захисних масках або респіраторах, які 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, за винятком 

обслуговування за межами будівлі суб’єкта господарювання (через вікна видачі, 

тераси тощо); 

- забезпечити централізований збір використаних засобів індивідуального 

захисту в окремі контейнери (урни). 

8. Відповідно до Законів України  «Про позашкільну освіту», «Про 

дошкільну освіту», ст.26 «Про освіту», ч.4 ст.38   «Про повну загальну середню 

освіту» рішення, щодо запровадження дистанційної форми навчання покласти на 

керівників закладів освіти Бережанської міської територіальної громади. 

9. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної роботи міської ради продовжувати 

проведення роз'яснювальної роботи та інформування населення, щодо 

запровадження додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів на 

території Бережанської міської територіальної громади, а також необхідності 

виконання протиепідемічних вимог з метою запобігання поширенню гострої 

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

10. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради 

забезпечити координацію діяльності щодо дотримання встановлених обмежень 

на території сільських населених пунктів в межах старостинських округів на 

період святкування Великодніх свят. 

11. Бережанському відділенню Козівського відділу Тернопільського 

обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України 

здійснювати щоденний моніторинг епідемічної ситуації на території громади із 

врахуванням основних критеріїв, що передбачені вимогами чинного 

законодавства. 

12. Спеціалісту І категорії з питань інформаційної діяльності та зв’язків із 

громадськістю (Христина Маланчук) через засоби масової інформації щоденно 
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висвітлювати інформацію щодо захворюваності на СОVID-19, кількість 

проведених тестів та кількість провакцинованих проти СОVID-19. 

Голосували: 

«За» - 18 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Доповідав: Валерій Бабич – заступник міського голови, який довів до 

відома комісії про те, що рішенням сесії міської ради від 18 грудня 2020 року № 

38/1 «Про затвердження проекту договору про спільну діяльність» міська рада 

підписала з Нараївською сільською об’єднаною теритріальною громадою 

договір про співпрацю для досягнення спільної мети щодо приведення діючого 

несанкціонованого сміттєзвалища в урочищі Бізятин Нараївської сільської 

об’єднаної територіальної громади за межами населеного пункту до вимог 

чинного законодавства України зокрема проведення рекультивації 

сміттєзвалища з подальшою паспортизацією. 

Валерій Бабич запропонував виділити з матеріального резерву міської ради 

500 літрів дизельного палива ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для попередження 

виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих 

побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин Нараївської сільської 

об’єднаної територіальної громади. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Михайло Хомецький – директор бережанського МКП «Господар» 

запропонував присутнім членам комісії підтримати пропозиції щодо виділення 

паливно-мастильних матеріалів ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для 

попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із займанням та 

горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в урочищі Бізятин 

Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади та рекультивації 

вказаної земельної ділянки. 

 

З метою попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади 

         КОМІСІЯ ВИРІШИЛА: 

 

1. Інформацію заступника міського голови Бабича В.М. прийняти до відома. 

2. Звернутися до виконавчого комітету міської ради щодо виділення 500 

літрів дизпалива з матеріального резерву міської ради ТзОВ "Компанія "ЕКО-

ІНВЕСТ" для попередження виникнення надзвичайної ситуації пов’язаної із 

займанням та горінням твердих побутових відходів на земельній ділянці в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади. 

3. Доручити фінансовому управлінню міської ради розглянути дане рішення 

комісії та підготувати на розгляд на черговому засіданні виконавчого комітету 
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міської ради проект рішення щодо виділення з матеріального резерву міської 

ради 500 літрів дизельного палива ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" для 

рекультивації земельної ділянки в урочищі Бізятин Нараївської сільської 

об’єднаної територіальної громади для попередження виникнення надзвичайної 

ситуації пов’язаної із займанням та горінням твердих побутових відходів. 

4. Юридичному відділу міської ради підготувати проект договору з ТзОВ 

"Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ" щодо виконання  земельних робіт для недопущення 

виникнення пожежі твердих побутових відходів та рекультивації земельної 

ділянки в урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної 

громади.                                

4. ТзОВ "Компанія "ЕКО-ІНВЕСТ": 

1) здійснити земельні роботи, а саме рекультивацію земельної ділянки в 

урочищі Бізятин Нараївської сільської об’єднаної територіальної громади (біля 

с. Павлів). Під час виконання земельних робіт вжити всіх заходів щодо 

запобігання травмування людей; 

2) по закінченню земельних робіт та рекультивації вказаної земельної 

ділянки надати у міську раду звіт про використання паливно-мастильних 

матеріалів (500 літрів дизельного палива). 

6. Відділу з питань цивільного захисту населення, взаємодії з 

правоохоронними органами, мобілізаційної  роботи (Костишин О.С.) спільно з 

відділом  фінансового обліку та фінансової звітності здійснити контроль за 

використанням паливно-мастильних матеріалів та поданням звітності в міську 

раду. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Бабича В.М. 

 

Голосували: 

«За» - 18 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 

                                                                                                 
 


