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Протокол
засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді

„ 21” березня 2020 р. № 10

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
Про ситуацію, що виникла на території Тернопільської області в наслідок поширення 

коронавірусу COVID-2019
ГОЛОВУЮЧИЙ: Надал С.В. -  міський голова, голова комісії 
ПРИСУТНІ: члени комісії 

Виступили:
Надал С.В. -  міський голова
Солотвінський В.М. -т .в .о . начальника Тернопільського міського відділу УДСНС України в

Тернопільській області 
Даньчак В.Я. -  начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення;
Паничев В.О. -  заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ 

України» в Тернопільській області 
Шевчук Б.Б. -  начальник патрульної поліції у Тернопільській області;
Вітрук О.П. -  начальник управлінню транспортних мереж та зв'язку;
Гавришків І.С. -  начальник Тернопільського міського управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області;
Сулима В.І. -  начальник управління соціальної політики.

Заслухавши інформацію комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Відповідно до протоколу №10 від 20.03.2020 р. позачергового засідання регіональної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській 
обласній державній адміністрації епідемічну ситуацію на території Тернопільської області 
спричиненою коронавірусом COVID-2019 згідно класифікаційних ознак надзвичайних 
ситуацій, затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №658, з урахуванням підпунктів 
1, 2 пункту 5 Порядку класифікації надзвичайних ситуації техногенного та природного 
характеру за їх рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 
№ 368 та відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), 
затвердженого наказом Держстандарту України від 09.10.2010 № 417, класифіковано як 
медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру регіонального рівня -



кваліфікувати епідемічну ситуацію на території Тернопільської міської територіальної громади 
як медико-біологічну надзвичайну ситуацію природного характеру місцевого рівня.
3. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення 
управління невідкладними заходами в умовах надзвичайної ситуації призначити керівника 
робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого 
рівня -  міського голову Надала С.В.
4. Відповідно вимог наказу МВС України від 26.12.2014 №  1406 „Про затвердження Положення 
про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно - технічної і звітної 
документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації-” пропонується персональний 
склад Штабу:
- Стемковський В.В. -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів

ради, начальник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
-Ярмоленко О.М. -  заступник начальника відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення 

з медичних питань, секретар штабу
Члени штабу,

- Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради : Дідич В.Є., Бицюра 
Л.О., Остапчук В.О., Хімейчук І.C., секретар ради Шумада В.В.
- Коваль І.В. -  начальник управління надзвичайних ситуацій;
- Гаврилюк С.В. - начальник Тернопільського відділу поліції Головного управління

Національної поліції в Тернопільський області;
- Поворозник В.М. -  начальник Тернопільського міського відділу УДСНС України у

Тернопільській області;
- Даньчак В.Я. -  начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення;
- Паничев В.О. -  заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ

України» в Тернопільській області 
Шевчук Б.Б. -  начальник патрульної поліції у Тернопільській області
5. Призупинити роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 
23.03.2020р. до завершення до окремого рішення.
6. Пункт 3 протоколу №9 від 20.03.2020 р. рішення місцевої комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді викласти в 
новій редакції:
забезпечити спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами працівників 
підприємств, установ та організацій, які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують 
життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі працівників закладів охорони здоров’я 
комунальної форми власності, працівників органів державної влади та місцевого 
самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників підприємств і організацій, які 
забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних закладів, Тернопільські' дирекції 
АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб виключно при наявності посвідчень та в 
захисних масках, по шляху проходження тролейбусних маршрутів № №  2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 та 
автобусних маршрутів № №  1А, 5А, 6, 8, 23, 25, 35, згідно окремих розкладів на робочі та 
вихідні дні, з 6:30 до 9:30 та з 16:30 до 20:30.
7. Управління транспортних мереж та зв ’язку відпрацювати механізм компенсації збитків при 
виконанні спеціальних перевезень з місцевого бюджету.
8. Тернопільському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Тернопільський області спільно з управлінням патрульної поліції в Тернопільській області, 
Тернопільським міським відділом УДСНС України в Тернопільській області вжити заходів 
щодо встановлення контрольно- пропускних пунктів на в ’їздах в м.Тернопіль згідно ст.30 
Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»:
8.1. З 21.03.2020 року провести облаштування контрольно - пропускних пунктів в місцях:

1 .Пост (а/д М-19, вул. 15 Квітня):
2.Пост (а/д перехрестя вул. Купчинського та вул. Корольова):
3.Пост (а/д М-12, за Збаразьким кільцем) представники:
4.Пост (а/д виїзд з с. Великі Гаї):
5.Пост (а/д М-19, вул. Микулинецька, навпроти ресторану «Шинок»):



6.Пост (а/д виїзд з с. Петриків, біля маркету «АТБ»):
7.Пост (а/д М-12, сервісний центр МВС):
8.Пост (а/д М-09, біля автозаправки «Автотехсервіс»):
9.Пост (а/д перехрестя с. Біла, Бродівське перехрестя):
10.Пост (а/д виїзд вул. Текстильна на Обїздну):

8.2. забезпечити функціонування контрольно- пропускних пунктів з 23.03.2020 року.
9. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної 
роботи:
9.1. Звернутись до командування військової частини 3082 «Т» Національної гвардії України, 
військової частини А-3215 щодо надання допомоги особовим складом та майном (палатки, 
столи) Тернопільському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 
Тернопільський області в організації розгортання та роботи контрольно- пропускних пунктів 
на в’їздах в м.Тернопіль.
9.2. Звернутись до начальника ГУ Національної поліції України в Тернопільській області щодо 
відтермінування переводу начальника Тернопільського відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в Тернопільський області до скасування стану надзвичайної ситуації.
10. Ввести масковий режим на території Тернопільської міської територіальної громади. 
Контроль за дотриманням маскового режиму покласти на Тернопільський відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в Тернопільський області, патрульну поліцію, 
управління муніципальної інспекції, яким проводити роз’яснювальну роботу про 
недопустимість перебування в місцях загального користування, в закритих приміщеннях, 
офісах та транспорті загального користування.
11. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення:
11.1 Закупівлю товарів, робіт та послуг необхідних для ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації здійснювати із застосуванням переговорної процедури (скороченої). Укладати 
договора за результатами переговорів в терміни визначені законодавством.
11.2 Розробити алгоритм дій працівників поліції під час роботи на контрольно - пропускних 
пунктах на в’їздах в м.Тернопіль.
11.3. Розробити алгоритм дій стосовно госпіталізації осіб з підозрою на COVID-19.
12. Фінансовому управлінню, головним розпорядникам коштів проводити видатки лише по 
соціально захищеним статтям. Інші видатки проводити виключно за погодженням з міським 
головою.
13. Головним розпорядникам коштів деталізувати заявку щодо фінансування.
14. Управлінню стратегічного розвитку міста:
14.1. Розробити єдину форму посвідчення для працівників підприємств, установ та організацій, 
які в умовах надзвичайної ситуації забезпечують життєдіяльність міста Тернополя, в тому числі 
працівників закладів охорони здоров’я комунальної форми власності, працівників органів 
державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств, а також працівників 
підприємств і організацій, які забезпечують виробництво продуктів харчування, аптечних 
закладів, Тернопільської дирекції АТ „Укрпошта”, працівників аварійних служб.
14.2. Виготовити та розмістити соціальну рекламу на рекламних конструкціях міста 
інформацію про надзвичайну ситуацію та захворювання COVID-19.
15. Управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології:
15.1. Посилити контроль за проведенням дезінфекції дитячих майданчиків, спортивних 
майданчиків, санітарним прибиранням місць загального користування в багатоквартирних 
будинках та територій з масовим перебуванням людей,
15.2. вивчити можливість ліквідації шляхів об ’їзду контрольно - пропускних пунктів.
16. Тернопільському міському РЕМ ВАТ «Тернопільобленерго» забезпечити безперебійне 
електропостачання КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги», КНП 
«Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня», КНП «Міська комунальна лікарня №3», 
КНП «Тернопільська університетська лікарня», КНП «Тернопільська центральна районна 
лікарня», Тернопільський обласний перинатальний центр, які визначенні для надання допомоги 
хворим на COVID-19.



17. Керівникам закладів охорони здоров’я, що перебувають на території Тернопільської міської 
територіальної громади, надати списки працівників в управління стратегічного розвитку міста 
для виготовлення посвідчення.
18. Патрульній поліції у Тернопільській області. Управлінню ДСНС України у Тернопільській 
області продовжити роботу по оповіщенню населення з автомобілів обладнаних гучномовцями 
про дотримання карантинних заходів.

Начальник управління надзвичайних ситуацій, 
заступник голови місцевої комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій при Тернопільській міській раді

А.В.Поліщук


