УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій
88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00
E-mail: vobmobr@rada-uzhgorod.gov.ua
П Р О Т О К О Л № 10
позапланового (термінового) засідання комісії в режимі реального часу через
Інтернет
17.04. 2020 р.

м. Ужгород

Головував: міський голова, голова комісії ТЕБ та НС Богдан Андріїв.
Присутні: члени комісії – 21 чол.
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.
СЛУХАЛИ 1. Міського голову, голову комісії ТЕБ та НС Богдана АНДРІЇВА,
який на виконання протоколу № 5 від 17.04.2020 засідання регіональної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, довів
рекомендації Мінекономіки 11.04.2020 № 2601-06/24294-06, постанову
головного Державного санітарного лікаря України 16.04.2020 № 10 «Щодо
протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях торгівлі»,
вимоги Законів України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у
сфері господарської діяльності», «Про захист населення від інфекційних
хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» (зі
змінами) та «Порядку дотримання дистанції між людьми у продуктових
магазинах, аптеках, кол-центрів, центрів отримання он-лайн замовлень, АЗС та
інших закладах, які продовжують роботу в період карантину з метою
попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19».
Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням
обговорення комісія ВИРІШИЛА:
1. На виконання протоколу № 5 від 17.04.2020 засідання регіональної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,
враховуючи рекомендації Мінекономіки 11.04.2020 № 2601-06/24294-06,
постанову головного Державного санітарного лікаря України 16.04.2020 № 10
«Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в місцях

торгівлі» Ужгородському міському управлінню Головного управління
Держпроспоживслужби в Закарпатській області, спільно із Ужгородським
відділом ГУНП в Закарпатській області, управлінням муніципальної варти
Ужгородської міської ради:
1.1 Відповідно до Законів України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення
від інфекційних хвороб» провести у місті Ужгороді моніторингові обстеження
на предмет дотримання санітарно-епідемічного законодавства продовольчими
ринками, Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» (зі
змінами) та «Порядку дотримання дистанції між людьми у продуктових
магазинах, аптеках, кол-центрів, центрів отримання он-лайн замовлень, АЗС та
інших закладах, які продовжують роботу в період карантину з метою
попередження розповсюдження коронавірусу COVID-19», та передбаченого
протоколом 6 рішення місцевої комісії ТЕБ та НС 20.03.2020 та протоколом 8
01.04.2020.
Термін:
Невідкладно.
Доповідати щоденно. До
24.04.2020
2. За результатами моніторингу надати пропозиції керівнику робіт з
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для прийняття рішення відповідно до
чинного законодавства.
3. Керівникам ринків провести роз’яснювальну роботу з суб’єктами, що
здійснюють реалізацію продуктів харчування на ринках щодо необхідності
дотримання вимог керівних документів, що регламентують роботу у період
тимчасового обмеження роботи.
Термін: Невідкладно.
4. Рекомендувати керівникам ринків запровадити із 16.00 18.04.2020 на
ринках міста Ужгорода санітарні дні до 24.04.2020 та провести відповідні
санітарні заходи із дезінфекції.
5. Через технічні можливості підрозділів ДСНС та поліції по місту продовжити
на постійній основі оповіщення населення із закликами до мешканців міста
Ужгород залишаться вдома та дотримуватись вимог карантину.
6. Відділу інформаційної роботи забезпечити максимальне інформування
громадськості про карантинні заходи, впроваджені для запобігання поширенню
коронавірусної інфекції COVID-19 – на офіційному сайті Ужгородської міської
ради, у соціальних мережах, через засоби масової інформації.
Міський голова,
голова комісії ТЕБ та НС
Секретар

Богдан АНДРІЇВ
Ростислав ЧОПИК

