УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua
ПРОТОКОЛ № 4
позапланового (термінового) засідання комісії
16.03. 2020 р.

м. Ужгород

Головував: міський голова, голова комісії ТЕБ та НС Богдан Андріїв.
Присутні: члени комісії – 22 чол.
Запрошені: заступник міського голови Ігор ФАРТУШОК, керуюча
справами міськвиконкому Олена МАКАРА, начальник Ужгородського міського
відділу поліції ГУНП в Закарпатській області полковник поліції Віктор РЕБРЕЙ,
депутат Ужгородської міської ради Юрій МАНДИЧ.
СЛУХАЛИ 1. Ужгородського міського голову, представників Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» МОЗ
України про оперативну інформацію щодо запроваджених на території м.
Ужгород заходів із попередження розповсюдження вірусної інфекції, а також
необхідності тимчасового зупинення роботи об’єктів загального користування
незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих у м. Ужгород.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення та відповідно до Положення про міську комісію з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, затвердженого
рішенням виконкому 11.12.2015 № 383, одним із завдань якої на території м.
Ужгород є визначати шляхи та способи вирішення проблемних питань, що
виникають під час порушення умов належного функціонування об’єктів
інфраструктури та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах
національної безпеки і оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту,
охорони здоров’я та навколишнього природного середовища,
комісія
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про запроваджені заходи на території м. Ужгород із
попередження розповсюдження вірусної інфекції, а також необхідність
тимчасового зупинення роботи об’єктів загального користування незалежно від

форми власності та підпорядкування, розташованих у м. Ужгород, прийняти до
уваги.
2. Відділу цивільного захисту населення підготувати проєкт рішення сесії
Ужгородської міської ради «Про заходи щодо недопущення поширенню вірусної
інфекції COVID-19 на території м. Ужгород», яким передбачити:
2.1. З 17 березня 2020 року тимчасово зупинити роботу об’єктів загального
користування незалежно від форми власності та підпорядкування, розташованих
у м. Ужгород, до відповідного рішення міської ради та скасування
обмежувальних заходів, а саме: кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та
інших культурних і розважальних закладів; дитячих розважальних центрів та
клубів, майданчиків, у тому числі спортивних; фітнес-клубів, тренажерних залів,
басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів; парків атракціонів; усіх
непродовольчих магазинів; торговельно-розважальних центрів, хостелів,
об’єктів дрібнороздрібної торгівлі, ринків (крім продуктових); ресторанів,
закладів громадського харчування, у готелях - барів, клубів, кафе, дискотек,
пабів; інших закладів та установ тощо.
Виняток становлять: продуктові магазини, аптеки, АЗС, їдальні у закладах
охорони здоров`я.
2.2. Керівникам підприємств, установ та організацій, які задіяні у сфері
громадського обслуговування та торгівлі, забезпечити попередження скупчення
споживачів, відвідувачів у закритих приміщеннях тощо; пропонувати
перевізникам зменшити кількість транспортних засобів до наявного
пасажиропотоку.
2.3. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності,
забезпечити
вжиття
відповідних
профілактичних
та
попереджувальних заходів щодо недопущення поширення випадків
інфекційного захворювання.
2.4. Попередити керівників закладів, установ, організацій незалежно від
форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів підприємницької
діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього рішення
згідно з чинним законодавством України.
2.5. Заступникам міського голови забезпечити оперативне інформування
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та
підпорядкування, які належать до сфери їх компетенції згідно з
функціональними повноваженнями.
2.6. Відділу інформаційної роботи забезпечити широке анонсування та
висвітлення інформації про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального
користування, розташованих у м. Ужгород, з метою попередження
розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену
коронавірусом COVID-19.
2.7. Задіяним спеціалізованим службам цивільного захисту міста вести
дієвий контроль за виконанням цього рішення.
СЛУХАЛИ 2. Начальника Ужгородського міського відділу поліції ГУНП в
Закарпатській області щодо запровадження заходів із контролю за виконанням
рішення комісії ТЕБ та НС, у т.ч. із можливим притягненням керівників закладів,
установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також

інших суб'єктів підприємницької діяльності, які порушують вимоги статті 42
КУпАП «Порушення санітарних норм» (штраф до 425 грн.) та статті 325 КК
України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним
захворюванням та масовим отруєнням (1. Порушення правил та норм,
встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним
захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і
боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити
поширення цих захворювань, - карається штрафом до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або
обмеженням волі на строк до трьох років. 2. Ті самі діяння, якщо вони
спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням
волі на строк від п'яти до восьми років).
Заслухавши інформацію, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Зазначену інформацію прийняти до уваги.
2.2. Територіальній спеціалізованій службі охорони громадського порядку
спільно з управлінням муніципальної варти міської ради провести відповідні
заходи із контролю за діями керівників закладів, установ, організацій незалежно
від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів
підприємницької діяльності щодо невиконання зазначеного протоколу.
Термін: негайно
Міський голова,
голова комісії ТЕБ та НС
Секретар

Богдан АНДРІЇВ
Ростислав ЧОПИК

