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 № 23
позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через
Інтернет
31.08.2020 р.

м. Ужгород

Головував: міський голова, голова місцевої комісії ТЕБ та НС Богдан
АНДРІЇВ.
Присутні: члени комісії - 20 чол. (за окремим списком).
Запрошені: регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, регіональний
координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Микола ТРОФИМЕНКО,
начальник управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА. У режимі реального
часу через Інтернет у засіданні також приймає міський штаб із ліквідації
наслідків НС.
СЛУХАЛИ: 1. Міського голову, голову місцевої комісії ТЕБ та НС
Богдана АНДРІЇВА, який повідомив про необхідність розгляду питання щодо
запровадження функціонування дошкільних навчальних закладів міста у
повному обсязі.
Начальника управління охорони здоров’я Василя РЕШЕТАРЯ, який на
підставі наявної в управлінні охорони здоров`я, Ужгородському міському
управлінні головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській
області, Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр» інформації, повідомив про епідеміологічну обстановку у
місті Ужгород.
Начальник управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА повідомила про
готовність закладів дошкільної освіти до роботи у звичному режимі із
дотриманням тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного
лікаря України затверджених постановою 21.05.2020 № 25 «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах
дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)».
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія ВИРІШИЛА:

1.1. Підпункт 1.3. пункту 1 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
03.08.2020 (протокол № 19) викласти у наступній редакції: «Роботу дошкільних
навчальних закладів у місті Ужгород дозволити із 01.09.2020 у повному обсязі»
із дотриманням рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів,
затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України:
21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у
зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
1.2. Керівникам дошкільних навчальних закладів міста:
1.2.1. Забезпечити неухильне дотримання санітарних норм і правил;
1.2.2. Негайно інформувати міськрайонну філію ДУ «Закарпатський
обласний лабораторний центр» МОЗ України (цілодобовий тел. 64-08-67,
0508750744), міське управління головного управління Держпродспоживслужби
в Закарпатській області (цілодобовий тел. 67-33-19) та управління охорони
здоров’я ( через службу оперативного реагування моб. 050-990-51-00, тел. 1567)
про випадки захворювання на коронавірус серед працівників закладів з метою
своєчасного вжиття відповідних протиепідемічних заходів.

Термін:
постійно
карантину

у

період

ГОЛОСУВАЛО 20
«ЗА» 20
«ПРОТИ»___
«УТРИМАЛИСЬ»___
Міський голова,
Голова комісії ТЕБ та НС

Богдан АНДРІЇВ

Секретар

Ростислав ЧОПИК

