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На Тернопільщині залишки освітньої субвенції спрямують на
реконструкцію будівель для переселенців. Про це під час брифінгу повідомив
голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
"Залишки освітньої субвенції – це 27 мільйонів гривень, які мали б піти
на закупівлю автобусів в області, спрямовуємо реконструкцію будівель, які
будуть слугувати для внутрішньо переміщених осіб. Розуміємо, що у воєнний
час ми цих автобусів не купимо. У Товстенській громаді є гуртожиток, який
може вмістити до 300 людей. Там провели ремонт, опалення, закупили ліжка,
матраци. Ці 300 людей впродовж місяця зможуть туди переселитися", –
розповів Володимир Труш.
За словами начальника Нацполіції області Олександра Богомола,
правоохоронці Тернопільщини застосовуватимуть додаткові дії до
порушників комендантської години.
"Ми, на жаль, не до всіх можемо достукатися. Є окремі люди, які
порушують комендантську годину. Дівчата і жінки будуть вночі вдома, а всі
хлопці будуть через військкомат фіксуватися і допомагати захищати
Батьківщину. Дуже важливо в нічний час обмежити кількість людей. Серед
них є лише ті, які забезпечують життєдіяльність міста, щоб не допустити
провокацій, терористичних актів чи інших подій, які могли би спричинити
шкоду життю і здоров’ю наших людей. Порушники комендантської години
йтимуть додому через військкомат і медичні комісії. Всі чоловіки, які
порушують умови комендантської години, окрім працівників критичної

інфраструктури, будуть відправлятися у військкомати для подальшої служби
в ЗСУ",– каже Олександр Богомол.
Він повідомив також, що кілька підрозділів Нацполіції Тернопільщини
працюють у зоні бойових дій з початку війни.
"Деякі розпочали роботу там трошки пізніше. Сьогодні 120
поліцейських працюють на інших територіях, не на Тернопільщині, а там, де
відбуваються бойові дії".
За словами голови обласної військової адміністрації, на Тернопільщині
зросла кількість підприємств, які перевезли свій бізнес із зони бойових дій.
"Запрацювали вже 6 підприємств, які перевезли виробництво з інших
областей. І це тільки початок", – каже Володимир Труш.
Відтепер на Тернопільщині розпочнуть брендувати гуманітарні вантажі.
"Починаємо брендувати гуманітарну допомогу. Якщо ви побачите в
продажу товар із наліпкою "Доброго вечора, ми з України. Гуманітарна
допомога Тернопільщини", то повідомляйте Нацполіцію".
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