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: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua
П Р О Т О К О Л № 27
позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через
Інтернет
15.10.2020 р.
м. Ужгород
Головував: заступник міського голови, заступник голови місцевої комісії
з питань ТЕБ та НС Ігор ФАРТУШОК.
Присутні: члени комісії - 25 чол. (за окремим списком).
Запрошені: регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, начальник
управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА, начальник управління у
справах культури, молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА.
У режимі реального часу через Інтернет у засіданні також приймає
міський штаб із ліквідації наслідків НС.
СЛУХАЛИ: Заступника міського голови, заступника голови місцевої
комісії з питань ТЕБ та НС Ігоря ФАРТУШКА, який довів вимоги постанови
Кабінету Міністрів України 13.10.2020 № 956 «Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641».
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до уваги інформацію відповідно до пункту 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 ( із змінами) та, з
метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, продовжити на території міста
Ужгород карантин до 31 грудня 2020 року.
2. На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 13.10.2020
№ 956 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня
2020 р. № 641» внести відповідні зміни до застосованих у місті Ужгород
протиепідемічних заходів:
2.1. Підпункт 3.1. пункту 3 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
22.09.2020 (протокол № 25) викласти у наступній редакції: «Проведення масових
(культурних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів
за участю більш як 20 осіб (у разі проведення заходів з кількістю учасників до 20
осіб організатор забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не
менше ніж 1,5 метра); а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з
наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому
кінозалі або залі»;

2.2. Підпункт 3.2. пункту 3 виключити;
2.3. Підпункт 3.8. пункту 3 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
22.09.2020 (протокол № 25) викласти у наступній редакції: «Робота після 22-ї та
до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання послуг громадського
харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень,
кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського
харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос».
2.4. Пункт 4 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 22.09.2020
(протокол № 25) викласти у наступній редакції: «На території міста дозволяється
проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд
України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів
спорту осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів без глядачів (крім міжнародних змагань та
матчів, які можуть проводитися із глядачами за окремим погодженням із
Міністерством охорони здоров’я) за умови дотримання учасниками таких
заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення
обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я учасників».
3. Підпункт 9.1. пункту 9 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
22.09.2020 (протокол № 25) після слів : «Директору КНП Ужгородського
ЦПМСД
(Козак Т.Ю.)» доповнити словами: «директору Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр
(Пшеничний О.Г.)».
4. Пункт 1 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 13.10.2020
(протокол № 26) доповнити словами: «із змінами».
5. Управлінню у справах культури, молоді та спорту забезпечити доведення
до релігійних організацій міста застосовані відповідно чинного законодавства у
місті Ужгород протиепідемічні заходи та рекомендації, затверджені постановами
Головного державного санітарного лікаря України (у частині, що стосується).
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