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„ 17 ” червня 2020 р. № 37

ПОРЯДОК ДЕННИИ:
Про затвердження рішення керівника робіт з ліквідації медико- біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру місцевого рівня від 17.06.2020 р. №28.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Надал С.В. -  міський голова, голова комісії 
ПРИСУТНІ: члени комісії 

" Виступили:
Надал С.В. -  міський голова

Заслухавши інформацію комісія вирішила:
1. Інформацію взяти до відома.
2. Затвердити рішення керівника робіт з ліквідації медико - біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру місцевого рівня від 17.06.2020 р. №28.

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради, перший заступник 
голови комісії

Відповідальний секретар комісії А .В. Поліщук



РІШЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МІСЦЕВОГО
РІВНЯ

„ 17” червня 2020 р. № 28
У засіданні штабу, яке проводилося в режимі он-лайн, взяли участь члени штабу.

ВИСТУПИЛИ:
- Паничев В.О. -  заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр

МОЗ України» в Тернопільській області;
- ДаньчакВ.Я. -  начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення; , '
- Осадця С.М. - начальник Тернопільського відділу поліції Головного управління

Національної поліції в Тернопільський області;
-Шевчук Б.Б. -  начальник патрульної поліції у Тернопільській області;
-Гавришків І.Є. -  начальник Тернопільського міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області;
- Солотвінський В.М. -  в.о.начальника Тернопільського міського відділу УДСНС України у

Тернопільській області;
Дідич В.Є. -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради;
- Вітрук О.П. -  начальник управління транспортних мереж та зв’язку;
Круть М.М. -  начальник управління розвитку спорту та фізичної культури;
- Похиляк-О.П. -  начальник управління освіти та науки;
-Сулима В.І. -  начальник управління соціальної політики;

- Білінська Х.В. - начальник управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей;
- Козелко С.С. -начальник управління культури і мистецтв.

Епідситуація з COVID-19 на території ТМТГ 
Станом на 17.0б.2020р. на території Тернопільської територіальної громади 

зареєстровано - 246 лабораторно підтверджених випадків COVID -19 методом ПЛР ( в тому 
числі 22 дітей), інтенсивний показник -111,6 випадків на 100 тис. населення. Станом на 
17.06.2020 на території Тернопільської міської територіальної громади 150 хворих на 
коронавірусну хворобу COVID-19. З них -  125 -на амбулаторному лікуванні (в т.ч. 12 дітей), 
25- на стаціонарному лікуванні. 29 осіб з підозрою на COVID-19. Видужало 95 осіб.

По Тернопільській області - 1510 лабораторно підтверджених випадків (144,8 вип, на 
100 тис. населення).

Інцидентність за тиждень на території ТМТГ -  29,0 вип. на 100 тис. населення. 
(Інцидентність передбачена МОЗ України- до 12 вип. на 100 тис. населення).
Всього лабораторно обстежено станом на 17.06.2020 року 4185 жителів ТМТГ 

методом ПЛР, з них -737 медичних працівника, 672 обстеження проведено протягом 
останнього тижня, що становить в середньому 96 досліджень в день, інтенсивний показник 
43,5 на 100 тис.нас.

Завантаженість інфекційних ліжок по КНП «ТМКЛШД» та КНП «ТМДКЛ» - 31% 
(показник, передбачений МОЗ України -  50%).

Причиною росту випадків захворюваності на COVID-19 з 26.05.2020 року є 
зареєстровані два спалахи, які привели до збільшення кількості випадків захворюваності та 
недотримання карантинних вимог працівників ринків, закладів торгівлі, громадського 
харчування* перевізників та жителів громади.



З урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності ознак для послаблення 
протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 р. № 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
та етапів послаблення протиепідемічних заходів” (із змінами) та постанови Кабінету 
Міністрів України від 12 червня 2020 р. № 480 „Про внесення змін до деяких актів Кабінету 
Міністрів України” на території Тернопільської міської територіальної громади керівник 
робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого 
рівня:

ВИРІШИВ:

1. Вважати неможливим запровадження на території Тернопільської міської 
територіальної громади заходів виходу з карантину, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.05.2020 року №392 з 10.06.2020 року.

2. Заборонити будь-які масові заходи в приміщеннях, за виключенням 
зовнішнього незалежного оцінювання та пов’язані з діяльністю об’єктів критичної 
інфраструктури. На відкритому повітрі дозволяється за умови обмеження кількості осіб, не 
більше ЗО осіб, обмеження доступу до проведення сторонніх осіб та дотримання учасниками 
соціальної дистанції з використанням засобів індивідуального захисту, в тому числі, 
виготовлених самостійно.

3. Закладам громадського харчування:
3.1. Посилити виконання та дотримання вимог п.7 рішення керівника з ліквідації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня від 
11.06.2020 року № 27.

3.2. Заборонити в закладах громадського харчування святкування масових, тривалих 
заходів (урочисті події, весілля);

3.3. Забезпечити дотримання не більше 2 годин у приміщенні закладу відвідувачів з 
дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема дотримання відстані не менше, ніж 1,5 
метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення не більше, ніж чотирьох 
клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

4. Керівникам торгово-розважальних центрів, ринків:
- забезпечити розмежування потоків відвідувачів (окремий вхід, окремий вихід);
- здійснювати проведення обов’язкового температурного скринінгу та обробки рук 

відвідувачів;
- поновити дистанційну розмітку для відвідувачів.
- заборонити діяльність закладів, що не можуть забезпечити виконання вище вказаних 

вимог.
5. Суб’єктам господарювання, які здійснюють діяльність у закладах торгівлі 

продовольчими та непродовольчими товарами суворо дотримуватися вимог постанови 
Головного санітарного лікарі від 09.05.2020 року№ 17 «Про затвердження Тимчасових 
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім 
ринків) та непродовольчими товарами на період карантину у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби COVID-19».

6. Управлінню транспортних мереж та зв’язку:
- перевезення пасажирів здійснювати виключно у масках у відповідності до кількості 

місць для сидіння, визначених заводом-виробником з дотриманням протиепідемічних 
заходів.

здійснити перевірку приватних транспортних засобів, задіяних в міських 
перевезеннях за місцем базування щодо проведення дезінфекції транспорту. Інформацію 
подавати щоденно.



7. Управлінню освіти і науки:
-заборонити відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного 
оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному 
фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових екзаменів ліцензійних 
інтегрованих іспитів “КРОК.”

8. Управлінню розвитку спорту та фізичної культури:
- Заборонити навчально-тренувальну та спортивну роботу комунальних закладів 

фізичної культури і спорту, окрім тренувань на відкритому повітрі спортсменів та 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що здійснюють підготовку до офіційних 
всеукраїнських змагань та турнірів (для групових занять не більше, ніж 10 осіб та за 
відсутності. безпосереднього фізичного контакту) із суворим дотриманням санітарно- 
протиепідемічних заходів.

9. Відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення:
- організувати та забезпечити широку просвітницьку роботу на всіх адміністративних 

територіях області з наданням рекомендацій щодо індивідуальної та суспільної поведінки в 
умовах епідемії;

- забезпечити дотримання галузевих стандартів в частині визначення контингентів, що 
підлягають лабораторним обстеженням на COVID-19, запобігати необгрунтованим відборам ' 
матеріалу для дослідження.

10. Директору КНП «ТМКЛШД»:
- провести заходи по підготовці розгортання інфекційного госпіталю на площах КНГ1 

«ТМКЛШД».
11. Закладам охорони здоров’я всіх форм власності, що розміщені на території 

Тернопільської міської територіальної громади:
- планову госпіталізацію в лікарнях реабілітації. Обмежити планову госпіталізацію, 

забезпечивши жорстку вимогу щодо її можливості, лише за умови загрози погіршення стану 
здоров’я людини, що визначається консиліум. Припинити проведення профілактичних 
медоглядів, крім військово-лікарських комісій та призначених судом.

12. Управлінню культури і мистецтв:
- дозволити обслуговувати користувачів бібліотек міста на прийом та видачу книг. 

Читальні зали та інтернет-центри при бібліотеках ще не працюватимуть.
13. Відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ:
- Розробити онлайн-форму для подачі мешканцями скарг щодо недотримання 

суб’єктами господарювання умов карантину.
14. Посилити роботу спільних робочих груп у складі: Тернопільського міського 

управління ҐУ Держпродспоживслужби в Тернопільській області, відділу торгівлі, побуту та 
захисту прав споживачів, Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в 
Тернопільській області, управління патрульної поліції у Тернопільській області, управління 
муніципальної інспекції:

- 18.06.2020 року здійснити перевірку торгівельно-розважальних центрів та надати 
інформацію з відеофіксацією про дотримання карантинних вимог, а саме: вхід-вихід; 
температурний скринінг та обробка рук відвідувачами деззасобами;

- щоденний контроль з використанням засобів відеофіксації роботи торгових об’єктів, 
торгово-розважальних центрів, закладів громадського харчування, ринків, громадського 
транспорту в умовах погіршення епідситуації;

- про результати перевірок інформувати щоденно письмово керівника робіт з ліквідації 
медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня.

15. Закладам побутового обслуговування населення (перукарні, салони краси тощо):
- забезпечити суворе дотримання вимог постанови Головного санітарного лікаря від 

09.05.2020 року № 20 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 
протиепідемічних заходів в перукарнях та салонах краси на період карантину у зв’язку з 
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).



1 б.Керівникам установ, підприємств, організацій та релігійних установ:
- забезпечити виконання рішення керівника робіт з ліквідації медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня від 11.06.2020 року №27.

Міський голова, керівник робіт з ліквідації 
медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру місцевого рівня СВ.Надал


