
 

 

 
РІШЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ  СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МІСЦЕВОГО 

РІВНЯ 

____________________________________________________________ 

„ 03” квітня  2020 р.                                                                        № 8 
 

 Заслухавши інформацію та пропозиції начальників структурних підрозділів 

міської ради та членів штабу, керівник робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної  

ситуації природного характеру місцевого рівня: 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Начальнику відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Даньчаку В.Я. та 

начальнику управління розвитку спорту та фізичної культури Крутю М.М.: 

- Надати інформацію про матеріально-технічну потребу та кадрове забезпечення 

при  умові розгортання мобільного госпіталю у випадку масового поступлення 

хворих на коронавірус COVID-19 в одному із приміщень фізкультурно-

оздоровчого комплексу. 

2. Внести зміни до п.2.1. Положення про контрольно-пропускні пункти на в’їздах і 

виїздах із території м. Тернополя та Тернопільської міської територіальної громади, 

затвердженого протоколом засідання штабу з ліквідації наслідків медико- біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру на території Тернопільської міської 

територіальної громади від 21.03.2020 року № 02 та викласти в наступній редакції:   

- «До складу КПП входять представники Тернопільського відділу поліції Головного 

управління Національної поліції в Тернопільський області, управління патрульної 

поліції в Тернопільській області, Тернопільського міського відділу УДСНС 

України в Тернопільській області, а також можуть входити представники 

військової частини 3082 «Т» Національної гвардії України, військової частини А-

3215 та сестра медична закладу охорони здоров’я». 

3. Тернопільському відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Тернопільський області, управлінню патрульної поліції в Тернопільській області 

посилити роботу: 

- по перевірці фактів незаконної торгівлі ринків, 

 -  незаконної роботи ломбардів; 

 - перевірці транспортних засобів, які ввозять на територію сільськогосподарську 

продукцію  

- роботи хостелів, за дотриманням карантинних заходів  

та результати висвітлити в засобах масової інформації. 

4. Управлінню надзвичайних ситуацій: 

-  підготовити звернення до Штабу з ліквідації медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру Тернопільської області про недопустимість 

відновлення роботи ТОВ «СЕБОРТНЕЦЕ-Україна» у зв’язку з небезпекою 

поширення коронавірусної хвороби. 

- при відновленні роботи ТОВ «СЕБОРТНЕЦЕ-Україна», створити комісію по 

перевірці за дотриманням карантинних заходів на виробництві. 



5. Заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради             

Бицюрі Л.О.: 

-  забезпечити роботу «гарячої телефонної лінії» з питань соціальної допомоги 

населенню в умовах карантину; 

-  забезпечити збір потреби для найбільш незахищених верств населення;  

- організацію надання допомоги через Тернопільський міський територіальний 

центр соціального обслуговування населення (Хоркавий В.В.); 

- координація роботи волонтерів.   

 

 

 

Міський голова, керівник робіт з ліквідації 

медико-біологічної надзвичайної  ситуації 

природного характеру місцевого рівня                                                                        С.В.Надал     


