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       ПРИСУТНІ: Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород, 

члени штабу (всього 7), задіяні працівники міськради, керівники та 

представники спеціалізованих служб (всього 4).   

       ЗАПРОШЕНІ: регіональний представник Уповноваженого  Верховної 

Ради України  з прав людини в Закарпатській області Діана Швардак, 

представники засобів масової інформації. 

       ПИТАННЯ : Вивчення питання щодо: проведення у місті Ужгород роботи   

мобільних моніторингових груп, які проводять рейдові перевірки щодо 

дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно 

функціонування в умовах адаптивного карантину; контролю за самоізоляцією; 

завантаженості закладів охорони здоров’я, що перебувають у сфері управління 

міської ради, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком 

COVID-19 тощо. 

       ДОПОВІДАЧІ: Представники Ужгородського міського управління 

головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області,  

Ужгородського районного управління поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управління патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП,  управління муніципальної варти Ужгородської міської ради, управління 

охорони здоров’я Ужгородської міської ради доповіли результати роботи із 

зазначених питань у частині, що стосується. 

       Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород Юрій Рахівський 

повідомив про запровадження змін до постанови 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», а саме постанови КМУ 104 від 17.02.2021. 

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, Штаб ВИРІШИВ: 
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      1. Активізувати   роботу   мобільних    груп  по   контролю за самоізоляцією 

(розпорядження   керівника  робіт із ліквідації НС у місті Ужгород 29.03.2020 

№ 4, 18.06.2020 № 31). З метою забезпечення поточного контролю за 

перебуванням осіб в місці самоізоляції, беручи до уваги вимоги пунктів 5-17 

постанови КМУ № 1236, Ужгородському  районному управлінню поліції ГУ 

Національної поліції в Закарпатській області, задіяним закладам охорони 

здоров’я міста (у разі необхідності із задіянням посадових осіб, уповноважених 

міськвиконкомом Ужгородської міської ради) посилити у місті  проведення 

заходів з контролю за самоізоляцією відповідно до внутрішнього порядку. 

Директору КНП Ужгородського ЦПМСД  (Козак Т.Ю.) та директору 

Ужгородської  міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр (Пшеничний О.Г.), секретаріату Штабу постійно надавати до 

Ужгородського  районного управління поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області інформацію щодо осіб, які підлягають самоізоляції. Для 

проведення контролю в телефонному режимі задіяти службу оперативного 

реагування міськради. 

2. Управлінню муніципальної варти Ужгородської міської варти, 

Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області у рамках діяльності 

моніторингових груп посилити проведення 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; 

проведення посилених рейдових перевірок ресторанів, інших закладів 

харчування та відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях відвідувачів, 

враховуючи обмеження у роботі згідно із постановою КМУ № 1236. Провести 

роз’яснювальну роботу з суб’єктами, що здійснюють реалізацію продуктів 

харчування та промислової групи на ринках щодо необхідності: дотримання 

вимог керівних документів, що регламентують роботу у період тимчасового 

обмеження роботи; встановлення захисних екранів між продавцями та 

покупцями; запровадження  не менше 1 разу у тиждень – санітарного дня для 

проведення повної дезінфекції; запровадження обов’язкового температурного 

скринінгу. 

      3. До роботи   мобільних    груп залучати (  за згодою) представників засобів 

масової інформації. Посилити належне взаємоінформування між службами, що 

залучаються до контролю за дотриманням  вимог протиепідемічних та 

карантинних заходів, щодо запобігання поширення у місті коронавірусної 

хвороби COVID-19. Управлінню муніципальної варти продовжити активну 

роботу щодо інформування населення про посилення у місті Ужгород 

протиепідемічних заходів із залученням наявних мобільних (переносних) 

засобів оповіщення. Суб’єктам господарювання  через наявні об’єктові системи 
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оповіщення здійснювати відповідні повідомлення для відвідувачів щодо 

необхідності дотримання карантинних вимог. 

       4.  Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції 

в Закарпатській області, ГУ Національної поліції в Закарпатській області, 

Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП спільно із 

підрозділами Національної гвардії України, управлінню муніципальної варти 

Ужгородської міської варти забезпечити та посилити у місті Ужгород контроль 

за виконанням вимог обмежувальних заходів у період карантину, особливо у 

частині необхідності перебування в громадських будинках і спорудах, 

громадському транспорті із вдягнутими засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно.    

       5. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції 

в Закарпатській області, управлінню муніципальної варти Ужгородської міської 

варти Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП 

Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області забезпечити подання до 

Штабу щоденної інформації про результати проведених заходів (кількість 

проведених рейдів, кількість проведених суб’єктів господарювання, кількість і 

вид складених протоколів, проведених превентивних заходів тощо). 

       6. Управлінню охорони здоров’я міської ради (Решетар В.В.) терміново 

вивчити питання щодо можливості збільшення ліжко-місць для забезпечення 

лікування  респіраторної хвороби COVID-19. За результатами доповісти 

керівнику робіт із ліквідації НС у місті Ужгород письмово до 24.02.2021. 

  

 
 

Керівник робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                        Юрій РАХІВСЬКИЙ 

 

 

Секретар штабу                       Ростислав ЧОПИК 


