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Засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
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Керівник
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керівника
штабу
Заступник
керівника
штабу
Секретар
штабу

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

Члени штабу (всього 17)
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, помічник начальника Управління СБ України в
Закарпатській області ( з координації антитерористичної діяльності) полковник
Олексій ШУРУБОР.
Порядок денний:
1. Виконання листа Управління СБ України в Закарпатській області
25.06.2020 №58/5/1504 «Щодо забезпечення безпеки під час проведення
урочистих заходів присвячених Дню Конституції України».
Доповідачі:
Заступник міського голови, керівник робіт із ліквідації наслідків НС
Василь ГОМОНАЙ - інформував про запроваджені на сьогодні карантинні

2

обмеження у місті Ужгород відповідно рішень регіональної та місцевої комісій
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник міського штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород,
начальник управління охорони здоров’я Василь РЕШЕТАР 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.
Помічник начальника Управління СБ України в Закарпатській
області ( з координації антитерористичної діяльності) полковник Олексій
ШУРУБОР повідомив про заходи, які необхідно проводити органам місцевого
самоврядування з питань антитерористичної діяльності у частині, що
стосується.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ:
1.

2.

3.

4.

Провести наради з відповідальними особами Ужгородського
міськвиконкому, задіяними у підготовці та проведенні масових заходів
з нагоди відзначення у місті Ужгород річниці Дня Конституції
України, у ході яких наголосити на питаннях безпеки та провести
відповідні інструктажі щодо правил (алгоритму) поводження та
реагування при виявленні підозрілих вибухонебезпечних предметів, у
т.ч. замаскованих під них речей (пам`ятка щодо алгоритму дій
додається).
Попередити про необхідність дотримання усіх вимог карантинних
обмежень, повязаних з COVID-19 під час підготовки та проведення
урочистостей з відзначення річниці Дня Конституції України
(забезпечення
та
використання
дезінфектантів,
засобів
індивідуального захисту, дотримання соціальної дистанції тощо).
Розповсюдити «Пам`ятку щодо алгоритму дій» у місцях масового
скупчення осіб для використання у т.ч. при проведенні заходів з нагоди
відзначення річниці Дня Конституції України.
Усім задіяним підрозділам, установам та організаціям у боротьбі із
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 активізувати
роботу по виконанню заходів, передбачених розпорядженням
керівника робіт 15.06.2020 №29.

Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків НС

Василь ГОМОНАЙ

Секретар штабу

Ростислав ЧОПИК

