
РІШЕННЯ
ШТАБУ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ТЕРИТОРІЇ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

„26” березня 2021 р. № 40
/■

У засіданні штабу, яке проводилося в режимі онлайн, взяли участь члени штабу:
Сергій НАДАЛ -  міський голова;
Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ -  заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, начальник штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 
Софія ТКАЧ -  головний спеціаліст сектору медико-профілактичної роботи відділу охорони 

здоров’я та медичного забезпечення ТМР, секретар штабу;
Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради : Володимйр 
ДІДИЧ, Вікторія ОСТАПЧУК, Іван ХІМЕЙЧУК, Ігор КРИСОВАТИЙ, секретар ради Ігор 
ГІРЧАК; начальники структурних підрозділів міської ради, директори КНП.
Володимир ПАНИЧЕВ - заступник директора ДУ «Тернопільський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» в Тернопільській області;
Василь ДАНЬЧАК - начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення ТМР. 
Ольга ПОХИЛЯК - начальник управління освіти і науки; •
Іван ГАВРИШКІВ - начальник Тернопільського міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області;
Сергій ОСАДЦА - начальник Тернопільського районного управління поліції ГУНП в 

Тернопільській області;
Дмитро ДОНС -  заступник начальника патрульної поліції у Тернопільській області; /
Олег ВІТРУК- начальник управління транспортних мереж та зв’язку;
Володимир СОЛОТВІНСЬКИЙ -  т.
в.о. начальника ТМВ ДСНС України у Тернопільській області.

ВИСТУПИЛИ:
1. Сергій НАДАЛ -  міський голова;
2. Володимир ПАНИЧЕВ - заступник директора ДУ «Тернопільський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» в Тернопільській області;
3. Василь ДАНЬЧАК - начальник відділу охорони здоров’я та медичного 

забезпечення ТМР;
4. Сергій ОСАДЦА - начальник Тернопільського районного управління поліції 

ГУНП в Тернопільській області;
5. Дмитро ДОНС -  заступник начальника патрульної поліції у Тернопільській

області;
6. Іван ГАВРИШКІВ - начальник Тернопільського міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області;
7. Олег ВІТРУК- начальник управління транспортних мереж та зв’язку;
8. Ольга ПОХИЛЯК - начальник управління освіти і науки.

Станом на 26.03.2021р. (379-й день карантину), на території Тернопільської міської 
територіальної громади продовжує ускладнюватись епідемічна ситуація щодо 
захворюваності на COVID-19, так, зареєстровано 14351 лабораторно підтверджений 
випадок COVID-19 методом ПЛР, зараз хворіє 2262 осіб, що склало 730,2 на 100 тис. 
населення.



COVID-19, 13 пацієнтів з. підозрою на COVID-19, б з пневмоніями. На амбулаторному 
лікуванні знаходиться 1955 хворих з підтвердженим випадком COVID-19, на самоізоляції 
перебуває 1845 осіб, одужало 11906 осіб.
Всього по ТМТГ зареєстровано -183  летальних випадків, 105 з них у 2020 р.
Вакциновано проти гострої • респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 2187 осіб.

Зростає відсоток зайнятості ліжок, забезпечених киснем та кількість випадків з 
підтвердженим лабораторним обстеженням.

Заслухавши виступи членів штабу, - 
ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію про епідемічну ситуацію в ТМТГ з приводу 
захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

•, 2. Забезпечити діяльність закладів дошкільної освіти з неухильним дотриманням 
протиепідемічних заходів затверджених постановою Головного державного санітарного 
лікаря України від 22 вересня 2020 року №55.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти з 29.03.2021 року організувати 
навчання учнів 5-11 класів з використанням технологій дистанційного навчання, а учнів 1-4 
класів у звичному режимі (офлайн).

4. Керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
забезпечити роботу закладів, організацію освітнього процесу у режимі дистанційного 
навчання (онлайн).

5. Заборонити проведення в закладах освіти масових заходів (освітніх, наукових, 
свят, вистав, тощо) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за 
присутності глядачів (відвідувачів).
^  6. Заборонити роботу після 22-ї та до 7-ї години, із забороною проведення 

розрахункових операцій після 21-ї години, суб’єктів, господарювання з надання послуг 
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів 
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної 
доставки замовлень та замовлень на винос.

7. Управлінню транспортних мереж та зв’язку та управлінню патрульної поліції у 
Тернопільській області: ,

7,1 .Перевезення пасажирів в таксі здійснювати в засобах індивідуального захисту та у 
кількості не більше 3 пасажирів або в межах однієї сім’ї з дітьми в легкових 
автомобілях.

7.2.3дійсшовати контроль за дезінфекцією машин таксі.
8. Управлінню цифрової трансформації та комунікацій зі ЗМІ:
8.1. Довести до відома ЗМІ та громадськості ТМТГ дане рішення штабу.
9. Тернопільському міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, 
Тернопільському районному управлінню поліції ГУНП в Тернопільській області, 
управлінню патрульної поліції у Тернопільській області, управлінню муніципальної 
інспекції:

-Запровадити посилені заходи контролю за дотриманням на території ТМТГ 
встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають «помаранчевому» 
рівню епіднебезпеки, згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року.

10. Підприємствам, які надають послуги населенню, здійснювати роботу з 
дотриманням санітарно-епідеміологічних вимог, використанням захисного скла чи екрану, 
дотримуючись соціальної дистанції між відвідувачами.

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

‘Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, > 
начальник штабу ------- ^  Владислав СТЕМКОВСЬКИЙ

Сергій НАДАЛ


