
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ № 6

позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській 

обласній державній адміністрації

м. Тернопіль 11 березня 2021 року

Труні Володимир - голова обласної державної адміністрації,
голова комісії

Малюта Володимир - начальник відділу цивільного захисту
департаменту з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту населення та взаємодії з 
правоохоронними органами обласної 
державної адміністрації, відповідальний 
секретар комісії

Присутні:
заступники голови комісії, члени регіональної комісії з питань техногенно- 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при обласній державній 
адміністрації (список додається), голови районних державних адміністрацій, 
керівники лікувальних закладів області (в режимі відеозв’язку).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про стан епідемічної ситуації на території області та заходи по 
запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АКЯ-СоУ-2 (доповідачі: Чайчук Оксана -  виконувачка 
обов’язків генерального директора Державної установи „Тернопільський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, 
Ярмоленко Ольга — начальниця управління охорони здоров’я обласної 
державної адміністрації).

СЛУХАЛИ:

Чайчук Оксана -  проаналізувала стан епідемічної ситуації в області, 
показники захворюваності, лабораторно підтверджені випадки захворюваності
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на гостру респіраторну хворобу COVID-19, летальні випадки та повідомила про 
щоденне збільшення хворих (текст доповіді додається до протоколу).

Ярмоленко Ольга -повідомила про кількість хворих, які перебувають у 
лікарнях області, завантаженість ліжок, вікову структуру хворих, роботу 
закладів охорони здоров’я під час лікування хворих на коронавірусну хворобу 
COVID-19 тапроходження процесу вакцинації від COVID-19 (текст доповіді 
додається до протоколу).

ВИСТУПИЛИ:

Чортківський Роман -  керівник КНП„Чортківська центральна міська 
лікарня” Чортківської міської ради, Голик Наталя -виконувачка обов’язків 
керівника КНП „Заліщицька центральна міська лікарня” Заліщицької міської 
ради, Лисп к Віктор -  керівник КНП „Монастириська центральна міська 
лікарня” Монастириської міської ради, Даньчак Василь -  начальник відділу 
охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради, які 
проінформували про кількість хворих на стаціонарному лікуванні, 
завантаженість ліжок, кількість людей, які захворіли та одужали за останній 
період та забезпеченість лікарень медичним персоналом.

Рогальський Ігор -  начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області, Білецький Михайло -  
заступникначальника Головного управління Національної поліції в
Тернопільській області, Шевчук Богдан -  начальник Управління патрульної 
поліції в Тернопільській області, доповіли про заходи, які здійснюються для 
забезпечення контролю за виконанням обмежень визначених постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами), зокрема щодо заборони роботи 
після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг 
громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 
кафетеріїв, буфетів), заборони проведення дискотек, роботи розважальних 
закладів (нічних клубів), роботи громадського транспорту тощо.

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію Державної установи „Тернопільський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України” (Чайчук Оксана) 
та управління охорони здоров’я облдержадміністрації (Ярмоленко Ольга) взяти 
до відома .

2. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам 
міських, селищних та сільських рад територіальних громад, структурним 
підрозділам облдержадміністрації, територіальним підрозділам 
центральних органів виконавчої влади:
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забезпечити виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АК.8-СоУ-2” 
(із змінами) та в межах повноважень забезпечит посилений контроль за 
дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів „помаранчевого” рівня;

довести до підприємств, установ, організацій, суб’єктів господарської 
діяльності щодо необхідності проведення на робочих місцях 
температурного скринінгу працівників та здійснення контролю за їх 
фізичним станом, при необхідності надавати можливість дистанційної 
роботи працівникам;

у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації на території області 
додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів заборонити:

приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності, у спортивних 
залах, фітнес-центрах, басейнах, дитячих кімнатах;

проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, 
рекламних та інших) заходів;

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 
закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо)«з організацією дозвілля, у тому 
числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій 
тощо,в яких не забезпечено можливість обмежити кількість присутніх у залі до 
20 осіб з розрахунку одна особа на 5 кв. метрів приміщення;

3. Головному управлінню Національної поліції в Тернопільській 
області (Богомол Олександр), Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Тернопільській області (Рогальський Ігор) -  
посилити контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які 
здійснюють діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, 
кафе тощо) встановлених санітарно-епідемічних вимог в умовах адаптивного 
карантину.

4. Управлінцю патрульної поліції у Тернопільській області (Шевчук 
Богдан) -  посилити контроль за виконанням протиепідемічних вимог під час 
здійснення пасажирських перевезень.

5. Державній установі „Тернопільський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України” (Чайчук Оксана) -  здійснювати 
щоденний моніторинг епідемічної ситуації на території області із врахуванням 
основних критеріїв, що передбачені вимогами чинного законодавства.

6. Керівникам закладів охорони здоров’я на території області: 
розглянути можливість додаткового розгортання ліжок у закладах охорони

здоров'я на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, і забезпечення їх кисневими точками;

проводити раннє обстеження пацієнтів з ознаками гострої респіраторної 
інфекції методом ПЛР-діагностики та досліджень експрес-тестами на антиген 
8АЯ8-СоУ-2 медичними працівниками первинної ланки та скеровувати їх у 
стаціонари уже із проведеними обстеженнями;



4
активізувати проведення вакцинальної кампанії;
організувати роботу постійних та тимчасових пунктів щеплень для 

вакцинації від СОУЮ-19.
7. Визначеним виконавцям до 18 березня 2021 року інформувати 

департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту населення та 
взаємодії з правоохоронними органами обласної державної адміністрації про 
стан виконання визначених завдань.

Голова адмініс 
голова комісії

Відповідальнії

Володимир ТРУШ

Володимир МАЛЮТА


