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Міський штаб з ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації
Протокол № 1
Засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
у режимі реального часу через мережу ІНТЕРНЕТ
09.04.2020
Керівник
штабу
Заступник
керівника
штабу
Секретар
штабу

м.Ужгород
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 18)
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, позаштатний Радник міського голови Янківський
Леонід Віталійович.
Порядок денний:
1. Про необхідність виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України
11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України
коронавірусу COVID-19» у т.ч. у період святкування релігійних свят.
Доповідачі:
Заступник міського голови, керівник робіт з ліквідації наслідків НС
Василь ГОМОНАЙ - інформував про дію Постанови Кабінету Міністрів
України 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території
України коронавірусу COVID-19» із змінами (остання 02.04.2020 – 255)
(витяг із постанови додається).
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Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ:
1.У зв`язку із забороною проведення релігійних заходів (підпункт 7 пункт 1
постанови Кабінету Міністрів України 02.04.2020 № 255) з урахуванням
наявності випадків порушення умов карантину, з метою запобігання
поширенню на території міста Ужгород респіраторної хвороби COVID-19,
релігійним громадам пропонувати здійснювати заходи, спрямовані на
мінімізацію можливих порушень карантинних обмежень під час релігійних
відправ:
1.1. Заборонити доступ людей на територію храму під час богослужіння.
1.2. Заборонити скупчення людей біля будівель релігійних громад, відповідно
до підпункту 2 пункту 1 зазначеної Постанови.
1.3. Проводити санітарну обробку приміщення храмів, ікон та інших
предметів, дотримуватися умов карантину.
2. Управлінню у справах культури, молоді та спорту довести протокол на
ознайомлення відповідним релігійним громадам.
3. Управлінню програмного та комп`ютерного забезпечення оприлюднити
протокол на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.
4. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування громадськості про
відповідні заходи, впроваджені для запобігання поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19 – у соціальних мережах, через засоби масової інформації.
5. Територіальній спеціалізованій службі охорони публічного (громадського)
порядку, групі безпосереднього реагування та управління вжити відповідних
заходів викладених у зазначеній постанові та окремих розпорядчих документах
Голови Національної поліції у т.ч із врахуванням визначених додаткових заходів
у пункті 1.
6. У період проведення релігійних заходів через технічні можливості
підрозділів ДСНС та поліції по місту продовжити оповіщення населення із
закликами дотримуватись вимог карантину.
7. У зв`язку із запровадженням проведення засідань штабу в онлайн режимі, для
забезпечення відповідної відеоконференції внести до складу штабу – начальника
управління програмного та комп`ютерного забезпечення Миколу УРСТУ.
Термін: у період карантину

Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків НС

Василь ГОМОНАЙ

Секретар штабу

Ростислав ЧОПИК

