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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
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П Р О Т О К О Л № 14
позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через
Інтернет
19.06. 2020 р. ( 13.30 за к.ч.)

м. Ужгород

Головував: міський голова, голова місцевої комісії ТЕБ та НС Богдан
АНДРІЇВ.
Присутні: члени комісії - 20 чол. (за окремим списком).
Запрошені: начальник управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА,
директор КП «КАТП – 072801» Василь ГРАМОТНИК, 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.
СЛУХАЛИ: 1. Міського голову, голову місцевої комісії ТЕБ та НС
Богдана АНДРІЇВА, який довів рішення засідання регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18.06.2020 (протокол
№ 10) про посилення протиепідемічних заходів на території області та вимоги
постанови Кабінету Міністрів України 20.05.2020 № 392 «Про встановлення
карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та
етапів послаблення протиепідемічних заходів» ( із змінами).
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. За інформацією Василя РЕШЕТРАРЯ наразі у місті Ужгороді
продовжує спостерігається несприятлива епідеміологічна обстановка, яка дає
підстави щодо необхідності введення на території міста Ужгород посилення
протиепідемічних заходів.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
1.1. Враховуючи інформацію щодо несприятливої епідеміологічної
обстановки в області, на виконання рішення засідання регіональної комісії з

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 18.06.2020
(протокол № 10) визнати таким, що втратив чинність пункт 1.2. пункту 1
протоколу засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій 29.05.2020 № 12.
1.2. Ввести на території міста наступні обмежувальні заходи:
1.2.1. Заборонити на території міста до покращення епідемічної ситуації та
прийняття окремого рішення регіональною комісією з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій:
проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10
осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних зборів
спортсменів національних збірних команд України з олімпійських,
неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю,
навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту
професійних спортивних клубів не більше ніж 50 осіб, екскурсійного
обслуговування екскурсійних груп у кількості не більше ніж 10 осіб;
роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення
спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше
10 осіб;
роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів;
роботу ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих
приміщеннях;
1.4. Відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України
20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
та
етапів
послаблення
протиепідемічних заходів» (із змінами) залишити чинними наступні
послаблення протиепідемічних заходів, якими дозволено:
діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів,
спа-зон);
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським
транспортом у міському сполучені, за умови перевезення пасажирів в межах
кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою
транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей
транспортний засіб;
відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти,
проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної
атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих
заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та
тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних
підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійнотехнічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою
дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та
відповідних підготовчих заходах;

закладам охорони здоров'я проведення планових заходів з
госпіталізації.

1.5. Керівнику робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації міста
Ужгород:
1.5.1. Забезпечити швидке та адекватне реагування на погіршення
епідемічної ситуації відповідно по повноважень.
1.6. Управлінню охорони здоров’я:
1.6.1. Забезпечити у встановленому чинним законодавством порядку
проведення негайних розслідувань спалахів захворювання на COVID-19 із
залученням епідеміологів та інфекціоністів та вжиття швидких і дієвих заходів
реагування, направлених на локалізацію осередків хвороби;
1.6.2. Взяти на посилений контроль стан подання закладами охорони
здоров’я інформації про випадки захворювання медичного персоналу на
COVID-19.
1.7. Ужгородському міському управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Ужгородському відділу
поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області, Управлінню патрульної
поліції у Закарпатській області ДПП:
1.7.1. Забезпечити проведення рейдових перевірок щодо дотримання
суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в
умовах адаптивного карантину. Особливу увагу звернути на дотримання
масочного режиму, соціальної дистанції та визначених заходів дезінфекції у
закладах харчування, ринках та громадському транспорті;
1.7.2. Провести посилені рейдові перевірки ресторанів, інших закладів
харчування та відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях відвідувачів
та проведення святкувань весіль, тощо.
1.8. Ужгородському міському управлінню головного управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області:
1.8.1. Провести у тижневий термін повторну перевірку місць обсервації на
відповідність встановленим вимогам та подати акти (висновки) про їх готовність
до прийому осіб.
1.9. Управлінням економічного розвитку міста, охорони
здоров’я
Ужгородському
міському
управлінню
головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області за результатами проведення
перевірок невідкладно сформувати і подати уточнений перелік місць розміщення
та об’єктів усіх форм власності, які можуть бути використані для тимчасової
обсервації (ізоляції) осіб.
1.10. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр» МОЗ України, Ужгородському міському управлінню
головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області
забезпечити навчання персоналу обсерваторів щодо дотримання санітарноепідеміологічних вимог.
1.11. Управлінню охорони здоров’я вирішити питання щодо медичного
забезпечення визначених місць обсервації.
1.12. Департаменту праці та соціального захисту населення в установах і
закладах, де проживають постійно (стаціонарно) особи:
1.12.1. Забезпечити суворе дотримання встановлених санітарних та
протиепідемічних вимог щодо функціонування вищенаведених закладів;

1.12.2. Не допускати випадків халатного ставлення персоналу до виконання
своїх обов’язків;
1.12.3. Забезпечити щоденний моніторинг стану здоров’я підопічних
(пацієнтів), що перебувають (проживають) у вищенаведених закладах;
1.12.4. Забезпечити невідкладне реагування на всі випадки підозр щодо
інфікування підопічними на COVID-19.
1.12.5. Посилити моніторинг роботи підвідомчих закладів.
1.12.6. Встановити персональну відповідальність керівників цих закладів за
виконання ними встановлених вимог щодо роботи в умовах карантину.
1.13. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання вимог
карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування
громадськості про запроваджені заходи та необхідність дотримання карантину
– на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у соціальних мережах, через
засоби масової інформації.
ГОЛОСУВАЛО 20
«ЗА» 20
«ПРОТИ»___
«УТРИМАЛИСЬ»___
СЛУХАЛИ: 2. Директора КП «КАТП – 072801» Василь ГРАМОТНИКА.
Відповідно до листа Державної екологічної інспекції у Закарпатській
області 28.05.2020 № 1787-03 на виконання доручення Державної екологічної
інспекції України 14.05.2020 № 3691/2.3/3-4-20 з метою здійснення належного
контролю у сфері поводження з відходами та попередження виникнення загорянь
на полігоні ТПВ у пожежо-небезпечний період відповідно до статті 20-2 Закону
України «Про охорону навколишнього природного середовища», Положення про
Державну екологічну інспекцію у Закарпатській області, директор КП «КАТП –
072801» Василь ГРАМОТНИК повідомив щодо вжиття відповідних заходів для
попередження виникнення загорань на полігоні твердих побутових відходів.
Зокрема, наказом Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 01.12.2010 № 435 затверджені «Правила експлуатації
полігонів твердих побутових відходів». Ці Правила поширюються на полігони
(сміттєзвалища), що діють, та нові полігони, прийняті в експлуатацію відповідно
до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення, комісія ВИРІШИЛА:
2.1. Керівнику КП «КАТП – 072801»:
2.1.1. Забезпечити проведення відповідних заходів із попередження
виникнення можливих загорань на полігоні твердих побутових відходів у т.ч.
відповідності «Правилам експлуатації полігонів твердих побутових відходів»;
2.1.2. При настанні пожежонебезпечного періоду, а саме при температурі
повітря понад +250C поливати водою або розчином із дизбар'єру ділянки
ущільнення відходів.

2.1.3. Ужгородському міськрайвідділу Управління ДСНС у Закарпатській
області здійснити відповідну перевірку стану та наявність зовнішнього
протипожежного водопостачання на полігоні (пожежні гідранти, пожежні
водоймища, пристосовані ємкості для води) та інших протипожежних заходів на
зазначеному об’єкті. Про результати повідомити Державну екологічну інспекцію
у Закарпатській області, відділ цивільного захисту населення та департамент
міського господарства міськради.
Термін: невідкладно
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Міський голова,
Голова комісії ТЕБ та НС

Секретар

Богдан АНДРІЇВ

Ростислав ЧОПИК

