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ПРОТОКОЛ №  2 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 
  “27” січня  2022 року                                                                      м. Бережани   
 

Головує:  Володимир УРДЕЙЧУК –  заступник міського голови, 
заступник голови 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 - 19 чол., відсутні – 7 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; 

Наталія Бакай – в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту 
Бережанської міської ради; 

Уляна Юськів - інспектор шкіл, провідний спеціаліст відділу освіти, 
молоді та спорту Бережанської міської ради; 

Олена Мельничук – начальник відділу культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради; 

Михайло Мартинишин – директор ринку Бережанського РайСТ. 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 
1. Про стан епідемічної ситуації спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 на території Бережанської міської територіальної 

громади. 
. 

 
1.СЛУХАЛИ:  

Василь Вридник – директор комунального некомерційного підприємства 
«Бережанська центральна міська лікарня Бережанської міської ради», 
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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. 

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; 

Наталія Бакай – в.о. начальника вiддiлу освіти, молоді та спорту 
Бережанської міської ради поiнформувала про показники захворюваності на 
COVID-19 у закладах освіти Бережанської МТГ; 

Олена Мельничук – начальник відділу культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради також поiнформувала про показники захворюваності 
на COVID-19 у освітніх закладах відділу культури, туризму та релігій 
Бережанської міської ради; 

Володимир Велігоша – поінформував про стан вакцинації та показники 
захворюваності на COVID-19 на території військової частинИ А-1461; 

Роман Шилов - поінформував про стан вакцинації та показники 
захворюваності на COVID-19 на території 1 бази зберігання та ремонту засобів 
зв’язку військової частини А-0734. 

 
ВИРІШИЛИ:  

1. Взяти до уваги інформацію про те, що відповідно 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» (із змінами) на території 
Тернопільської області встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної 
небезпеки. 

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»(зі змінами) . 

3. Запровадити дистанційну форму навчання: 
- в закладах середньої освіти Бережанської міської ради для учнів 5-11 

класів з 00 годин 28.01.2022 року терміном на 15 днів до 11.02.2022 року 
включно; 

- мистецьких школах та закладах позашкільної освіти з 00 годин  
28.01.2022 року терміном на 15 днів до 11.02.2022 року включно. 

4. Призупинити заняття творчих колективів, гуртків в  закладах 
Бережанської міської ради з 00 годин 28.01.2022 року терміном на 15 днів до 
11.02.2022 року включно. 

5. Відділу поліції №1 (м. Бережани) РУП ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області, управлінню Держпродспоживслужби у Бережанському 



районі та робочій групі для контролю за дотриманням протиепідемічних вимог  
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» (зі змінами) . 

6. Ринку Бережанського РайСТ здійснювати роботу суворо дотримуючись 
протиепідемічних вимог передбачених Постановою Головного санітарного 
лікаря України №34 від 06.06.2020 року. 

7. У зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації на території громади 
додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів передбачених для 
«помаранчевого» рівня  епідемічної небезпеки  з 28.01.2022 до 11.02.2022 року 
включно заборонити: 

- проведення всіх масових розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних, культурних та інших заходів бюджетними установами громади; 

- приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності та 
організації дозвілля, дитячих кімнатах; 

- діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організації дозвілля, у тому 
числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій 
тощо після 22:00 год. 

8. Рекомендувати КНП «Центр первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги» Бережанської міської ради здійснювати контроль та  спостереження 
за хворими на COVID-19 та контактними особами, а також активізувати 
діяльність з ведення роз’яснювальної роботи серед населення щодо доцільності 
проведення вакцинації проти COVID - 19. 

9. Старостам старостинських округів Бережанської міської ради 
забезпечити координацію діяльності щодо дотримання встановлених обмежень 
на території сільських населених пунктів в межах старостинських округів. 

 
Голосували: 
«За» - 19 чол;              «Проти» - 0 чол;           «Утрималося» - 0 чол. 

 
 
Заступник міського голови,  
Заступник голови міської комісії з  
питань техногенно – екологічної  
безпеки та надзвичайних ситуації                                Володимир УРДЕЙЧУК  
 

Секретар комісії, спеціаліст І категорії 
з питань цивільного захисту населення 
відділу з питань цивільного захисту населення, 
взаємодії з правоохоронними органами,  
мобілізаційної роботи                                                                    Сергій МАЛИЙ 
 


