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ПРОТОКОЛ №  3 
засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 
 
  “11” лютого  2022 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 - 18 чол., відсутні – 9 чол. (з поважних 
причин). 

Запрошені: 
Степан Кухарук - заступник міського голови; 
Віктор Цапок - директор Комунального некомерційного підприємства 

«Бережанський центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
Бережанської  міської ради; 

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

1. Про стан епідемічної ситуації спричиненої гострою респiраторною 

хворобою COVID-19 на території Бережанської міської територіальної 

громади. 

 

2. Про визначення надзвичайної ситуації на території об’єкта 

Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани щодо 

аварійної ділянки будівлі Ратуші. 

 
1.СЛУХАЛИ:  

Степан Кухарук – заступник міського голови поiнформував про показники 
захворюваності на COVID-19 у закладах середньої освіти, дошкільної освіти та 
освітніх закладах відділу культури, туризму та релігій Бережанської МТГ та 
запропонував продовжити термін дистанційного навчання. 

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; 
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Володимир Урдейчук – заступник міського голови повідомив, що у 
відповідності до ознак для встановлення додаткових обмежувальних 
протиепідемічних заходів передбачених 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) спостерігається спад захворюваності 
на COVID-19 (текст доповіді додається) та запропонував проект рішення. 

 
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»(зі змінами). 

3. Рекомендувати керівникам навчальних закладів запровадити 
дистанційну форму навчання: 

- в закладах середньої освіти Бережанської міської ради для учнів 5-11 
класів з 00 годин 14.02.2022 року терміном на 5 днів до 18.02.2022 року включно; 

- мистецьких школах та закладах позашкільної освіти з 00 годин  
14.02.2022 року терміном на 5 днів до 18.02.2022 року включно. 

4. Призупинити заняття творчих колективів, гуртків в  закладах 
Бережанської міської ради з 00 годин 14.02.2022 року терміном на 5 днів до 
18.02.2022 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. У зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації на території громади 
додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів передбачених для 
«помаранчевого» рівня  епідемічної небезпеки  з 14.02.2022 до 18.02.2022 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. 

Голосували: 

«За» - 15 чол;              «Проти» - 1 чол;           «Утрималося» - 2 чол. 

РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО 

 
2.СЛУХАЛИ:  
Володимир Урдейчук – заступник міського голови зачитав звернення директора 
Державного історико-архітектурного заповідника у м. Бережани Зорика В.П. 
щодо аварійної ділянки будівлі Ратуша, пам’ятки архітектури національного 
значення (охорю№638), на пл. Ринок, 1 у м. Бережани Тернопільської області 
(звернення та акт обстеження додається) та запропонував проект рішення. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1.Інформацію про стан обстеження аварійних ділянок громадської будівлі 
Ратуша, пам’ятки архітектури національного значення (охорю№638), на пл. 
Ринок, 1 у м. Бережани Тернопільської області, зазначену в Акті обстеження від 
02.02.2022 року взяти до відома. 

2. Визначити аварійність ділянок громадської будівлі Ратуша, пам’ятки 
архітектури національного значення (охорю№638), на пл. Ринок, 1 у м. Бережани 
Тернопільської області як загрозу виникнення надзвичайної ситуації об’єктового 
рівня. 

3. Державному історико-архітектурному заповіднику м. Бережани: 
- звернутися до Міністерства культури та інформаційної політики України 

для отримання дозволу на перекладання цегляної кладки стін, підсилення 
фундаментів і пристосування двох прибудованих веж у північній частині 
внутрішнього двору будівлі Ратуша, пам’ятки архітектури національного 
значення (охорю№638), на пл. Ринок, 1 у м. Бережани Тернопільської області 

- вжити заходів щодо попередження наслідків негативного впливу стану 
будівлі Ратуша, пам’ятки архітектури національного значення (охорю№638), на 
пл.Ринок, 1 у м. Бережани Тернопільської області на оточуючих. 

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 
 


