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Протокол № 10
засідання міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
09.02.2021

м. Ужгород

ПРИСУТНІ: Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород,
члени штабу (всього 10), задіяні працівники міськради, керівники
спеціалізованих служб (всього 7).
ПИТАННЯ І. 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: Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород
Юрій Рахівський повідомив про результати засідання регіональної комісії з
питань ТЕБ та НС 08.02.2021 через погіршення епідемічної ситуації поширення
коронавірусної хвороби COVID-19 у області.
Начальник Штабу Василь Решетар поінформував про запроваджені на
сьогодні карантинні обмеження у місті Ужгород згідно із постановою Кабінету
Міністрів України 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 9 із змінами – остання 05.02.2021
постановою КМУ № 83), рішеннями регіональної та місцевої комісій з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розпоряджень
регіонального та міського штабів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,
керівників робіт із ліквідації наслідків НС. 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. При цьому, було наголошено
про наявні у місті випадки недотримання громадянами соціальної дистанції,
маскового режиму та інші передумови до розповсюдження захворюваності на
COVID-19.
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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.
Секретаріату Штабу підготувати розпорядження керівника робіт із
ліквідації наслідків НС у місті Ужгород щодо посилення у місті
протиепідемічних заходів.
ПИТАННЯ ІІ. Взяття до уваги інформації метеорологічного бюлетеня
Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. Розгляд доручення
регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 05.02.2021 № 3 та протоколу засідання
оперативного штабу регіональної комісії з питань ТЕБ та НС № 2 від 06.02.2021
щодо необхідності проведення превентивних заходів з боку органів місцевого
самоврядування у зв’язку із прогнозом про погіршення погодних умов в
області. Готовність підрозділів комунального господарства міста до проведення
превентивних заходів та ліквідації можливих наслідків негоди.
ДОПОВІДАЧІ:
Начальник
управління
департаменту
міського
господарства Олександра Турянчик доповіла про готовність підрозділів
комунального господарства міста до проведення превентивних заходів та
ліквідації можливих наслідків негоди.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, Штаб ВИРІШИВ:
1. Департаменту міського господарства вживати відповідних заходів на
виконання доручення регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 05.02.2021 № 3
та протоколу засідання оперативного штабу регіональної комісії з питань ТЕБ
та НС № 2 від 06.02.2021 щодо готовності підрозділів комунального
господарства міста до проведення превентивних заходів та ліквідації можливих
наслідків негоди у місті Ужгород.
2. Проводити відповідні заходи у рамках доручення заступника міського
голови 04.02.2021 № ДЗ-1/02-10 щодо дій під час ускладнення погодних умов у
зимній період.
3. На період ускладнення погодних умов, у. т.ч з метою профілактики
травматизму здобувачів освіти у період 11-12.02.2021 року закладам загальної
середньої освіти міста Ужгород організувати освітній процес за дистанційною
формою (окрім класів у закладах освіти, де 11.02.2021 проходитиме фінальний
етап другого (регіонального) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року».
4. Департаментам міського господарства; соціальної політики у період
пониження температури забезпечити роботу пунктів обігріву: на базі КШЕП
по вул. Проєктній, 3 – денний; на базі ТОВ «Житло-Сервіс» по вул. Легоцького,
15 – денний; на базі Сектору обліку та нічного перебування бездомних осіб по
вул. Грибоєдова 20В – цілодобовий.
5. Рекомендувати управлінню патрульної поліції у Закарпатській області:
здійснити повторні перевірки виконання перевізниками вимог нормативноправових актів щодо готовності автобусів до використання у зимовий період
(технічний стан транспортних засобів, заміни шин, справності системи обігріву
та гальмівної системи, справності зовнішніх світлових приладів, обігріву скла
та салону, організації передрейсового контролю технічного стану автобусів та
проведення щозмінного медичного огляду водіїв тощо); сприяти комунальним
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службам міста під час проведення відповідних робіт при ускладненні
погодних умов, забезпечити регулювання руху, у т.ч. за необхідності
здійснювати перекриття руху тощо.
ПИТАННЯ ІІІ. Про хід роботи у рамках рішення робочої групи з питання
вирішення водовідведення поверхневих стоків у мікрорайонах «Доманинці»,
«Підлипники», «Радванка», «Горяни» 03.02.2021.
ДОПОВІДАЧІ:
Начальник
управління
департаменту
міського
господарства Олександра Турянчик доповіла про виконання рішення робочої
групи з питання вирішення водовідведення поверхневих стоків.
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, Штаб ВИРІШИВ:
1. Відповідним структурним підрозділам до 11.02.2021 письмово доповісти
заступникам міського голови Юрію Рахівському та Івану Шимону про
виконання заходів у рамках рішень робочої групи з питання вирішення
водовідведення поверхневих стоків у мікрорайонах «Доманинці»,
«Підлипники», «Радванка», «Горяни» 03.02.2021 та місцевої комісії з питань
ТЕБ та НС 25.01.2021 № 3.

Керівник робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації

Юрій РАХІВСЬКИЙ

Секретар штабу
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