
РІШЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ М ЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ МІСЦЕВОГО
РІВНЯ

„ 21” вересня 2020 р. № 37

У засіданні штабу, яке проводилося в режимі он-лайн, взяли участь члени штабу. 

ВИСТУПИЛИ:
- Даньчак В.Я. -начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення;
- Вітрук О.П. -  начальник управління транспортних мереж та зв’язку;

На виконання рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій, протокол №31 від 18.09.2020 року про 
встановлення з 00:00 год. 21 вересня 2020 року «помаранчевого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19 у м.Тернопіль, з метою забезпечення нормальної 
життєдіяльності міста, а також загально обласних структур, дотримання прав жителів 
громади на свободу пересування, керівник робіт з ліквідації медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня:

ВИРІШИВ:
1. Управлінню транспортних мереж та зв’язку:
1.1. Відновити здійснення регулярних перевезень пасажирів на міських та приміських 
маршрутах Тернопільської міської територіальної громади.
1.2. Перевезення пасажирів здійснювати в кількості, не більшій ніж кількість місць 
для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 
визначеною в реєстраційних документах на цей транспортний засіб.
1.3 Інформувати перевізників, що вони несуть відповідальність за забезпечення водіїв 
засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками та 
здійснюють контроль за використанням засобів індивідуального захисту пасажирами 
під час перевезення.
2.Тернопільському міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Тернопільській області, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 
Тернопільського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області, 
управлінню патрульної поліції у Тернопільській області, управлінню муніципальної 
інспекції забезпечити посилення контролю за дотриманням громадянами, 
підприємствами, установами та організаціями (різних форм власності) 
протиепідемічних вимог, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 
липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID -19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та постановами 
Головного державного санітарного лікаря України у зв’язку із загрозою поширенням 
коронавірусної хвороби (COVIB -19).



3.Відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ проводити інформаційну та роз’яснювальну 
роботу серед населення щодо виконання протиепідемічних заходів, які передбачені 
для відповідного рівня епідемічної небезпеки.

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


