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

Члени штабу (всього 10)
Запрошені: регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК.
Порядок денний:
Проведення детального аналізу причин поширення коронавірусної хвороби
COVID-19 серед мешканців міста, розроблення та вжиття відповідних
протиепідемічних заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної хвороби
COVID-19. Заслуховування результатів контролю за дотриманням у місті
карантинних вимог.
Доповідачі:
В.о. керівника робіт із ліквідації наслідків НС Василь РЕШЕТАР
інформував про запроваджені на сьогодні карантинні обмеження у місті
Ужгород згідно із відповідними Постановами Кабінету Міністрів України,
рішеннями регіональної та місцевої комісій з питань техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій, розпоряджень регіонального та міського
штабів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 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»
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інформації повідомив про епідеміологічну обстановку у місті Ужгород. При
цьому, було наголошено про наявні у місті випадки недотримання громадянами
соціальної дистанції, маскового режиму та інші передумови до
розповсюдження захворюваності на COVID-19.
Інші посадові особи повідомили у частині, що стосується, про результати
виконання заходів у місті Ужгород із попередження поширення COVID-19.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ:
1. Додатково попередити працівників міської ради, комунальних
підприємств та установ, які входять до сфери її управління про необхідність
дотримання на робочих місцях усіх вимог карантинних заходів.
2. Постійно наголошувати про необхідність виконання у місті суб’єктами
господарювання незалежно від форми власності та мешканцями міста
впроваджених карантинних обмежень відповідно до вимог постанови КМУ
№ 641 (із змінами), рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 22.09.2020
(протокол № 25). З цією метою управлінню муніципальної варти у місцях
скупчення людей здійснювати повідомлення (оголошення) із застосуванням
мобільних систем оповіщення.
3. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради повторно довести
до підприємств, незалежно від форми власності, відповідних організацій та
установ міста Ужгород впроваджені відповідні рекомендації щодо організації
протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного
санітарного лікаря України (у частині, що стосується), особливо: (22.09.2020
№ 55 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної
освіти на період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби
(COVID-19)»; 18.09.2020 № 54 «Про затвердження протиепідемічних заходів в
деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 03.09.2020 № 51 «Про
внесення змін до протиепідемічних заходів під час проведення футбольних
матчів серед професійних футбольних клубів на період карантину у зв’язку
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 22.08.2020 № 55 «Про
затвердження протиепідемічник заходів у закладах освіти на період карантину
у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 04.08.2020 № 45
«Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на
період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;
06.06.2020 № 36 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з
розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19)»; 06.06.2020 № 34 «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках
на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID19)»; 02.06.2020 № 32 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на
період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-
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19)».
4. Власникам, відповідальним особам та працівникам магазинів додатково
наголосити
про
необхідність
дотримання
вимог
запроваджених
протиепідемічних заходів, маскового режиму, не допускати скупчення людей
тощо.
5. З урахуванням наявної епідемічної ситуації у місті, з метою зменшення
навантаження (із урахуванням вимог щодо кількості посадочних місць) на
громадський транспорт у години «пік», попередження скупчення на зупинках,
рекомендувати перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування, збільшити кількість
транспортних засобів на маршрутах у години «пік».
6. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП,
Ужгородському
міському
управлінню
головного
управління
Держпродспоживслужби в Закарпатській області (у т.ч. із задіянням
представників ЗМІ) активізувати у місті Ужгород роботу по проведенню
спільних рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання
встановлених вимог стосовно функціонування в умовах адаптивного
карантину. Особливу увагу звернути на дотримання маскового режиму,
соціальної дистанції та визначених заходів дезінфекції у закладах харчування,
ринках та громадському транспорті; Провести посилені рейдові перевірки
ресторанів, інших закладів харчування та відпочинку щодо прийому у закритих
приміщеннях відвідувачів. Відповідно до Законів України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист
населення від інфекційних хвороб» продовжити проведення у місті Ужгороді
моніторингові обстеження на предмет дотримання санітарно-епідемічного
законодавства на продовольчих ринках.
7. З метою забезпечення поточного контролю за перебуванням осіб в місці
самоізоляції, беручи до уваги вимоги пункту 28 постанови КМУ № 641 (із
змінами) Ужгородському
відділу поліції ГУ Національної поліції в
Закарпатській області (у разі необхідності із задіянням посадових осіб,
уповноважених міськвиконкомом Ужгородської міської ради ) продовжити у
місті проведення заходів з контролю за самоізоляцією відповідно до
внутрішнього порядку.
8. Попереджати суб’єктів господарювання незалежно від форми власності
та відвідувачів про можливість притягнення до адміністративної
та
кримінальної
відповідальності за порушення вимог статті 44-3
КУпАП «Порушення санітарних норм» та статті 325 КК України «Порушення
санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та
масовим отруєнням».
9. Усім задіяним у ліквідації надзвичайної ситуації установам, організаціям
та підприємствам міста Ужгород посилити проведення серед населення
інформаційно-роз’яснювальної роботи (у т.ч. через засоби масової інформації)
щодо необхідності дотримання вимог карантинних заходів.
Відділу
інформаційної роботи забезпечити інформування громадськості про
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запроваджені обмежувальні заходи та необхідність дотримання карантину
на офіційному сайті Ужгородської міської ради та у соціальних мережах.

В.о. керівника робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації

Василь РЕШЕТАР

Секретар штабу

Ростислав ЧОПИК

–

