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начальник управління охорони здоров’я Василь РЕШЕТАР
начальник Ужгородського міськрайонного управління ДСНС
України у Закарпатській області Віталій ІЛЬНИЦЬКИЙ.
головний спеціаліст відділу цивільного захисту населення
Ростислав ЧОПИК

Члени штабу (всього 14)
Запрошені: Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Швардак Діана Іванівна,
регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Трофименко
Микола Олександрович, начальник
управління освіти Наталія
МУХОМЕДЬЯНОВА.
Порядок денний:
1. Розгляд та вивчення наявної інформації щодо стану епідемічної ситуації
у місті Ужгород на виконання рішення регіональної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 29.05.2020 (пункт
2 протоколу № 8), щодо можливого введення на території міста Ужгород
послаблення протиепідемічних заходів та надання дозволу відвідування
закладів дошкільної освіти.
Доповідачі:
Заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків НС
Василь ГОМОНАЙ - інформував про рішення регіональної комісії з питань
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техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10.06.2020 ( пункт
2 протоколу № 9: «не вводити на території області наступний етап послаблення
протиепідемічних заходів»).
Було відзначено, що начальником управління освіти Наталією
Мухомедьяновою та її управлінням проведено значну роботу щодо підготовки
закладів дошкільної освіти до роботи в умовах адаптивного карантину та
досягнуто належного рівня відповідності вимогам постанови 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)».
Керівник міського штабу із ліквідації наслідків НС Василь
РЕШЕТАР на підставі наявної в управлінні охорони здовов`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 не дає можливості ввести на території міста Ужгород
послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування закладів
дошкільної освіти.
При цьому, з метою недопущення поширення захворюваності на
коронавірусну хворобу (COVID-19) в дошкільних навчальних закладах міста,
Василь Решетар рекомендував:
1. Відтермінувати відкриття закладів дошкільної освіти у місті Ужгород;
2. Розглянути зазначене питання після покращення епідеміологічної
ситуації у області та місті Ужгород.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ:
1. Враховуючи інформацію щодо несприятливої епідеміологічної
обстановки, яка не дає можливості ввести на території міста Ужгород
послаблення протиепідемічних заходів, а саме дозволити відвідування закладів
дошкільної освіти, наразі відкриття зазначених закладів дошкільної освіти
відтермінувати.
2. Наступне засідання міського штабу із зазначеного питання призначити
після покращення епідеміологічної ситуації у області та місті Ужгород.
3. Управлінню охорони здовов`я, Ужгородському міському управлінню
головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області,
Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний
центр» щоденно надавати до міського штабу із ліквідації наслідків НС
необхідну інформацію для визначення прийняття подальшого рішення.
4. Відділу інформаційної роботи забезпечити максимальне інформування
громадськості щодо відтермінування надання дозволу на відвідування закладів

3

дошкільної освіти – на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у
соціальних мережах, через засоби масової інформації.
Термін: невідкладно

Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків НС

Василь ГОМОНАЙ

Секретар штабу

Ростислав ЧОПИК

