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П Р О Т О К О Л  № 21 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

15.08.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   В.о. міського голови,  в.о голови місцевої комісії ТЕБ та НС  

Ігор ФАРТУШОК. 

          Присутні:  члени комісії - 20 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені:   регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Микола 

ТРОФИМЕНКО, в.о. начальника  управління освіти Марина ПУКІВСЬКА, 

начальник  управління культури молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА.             

         У режимі реального часу через Інтернет у засіданні також бере участь 

міський штаб із ліквідації наслідків НС.  

         СЛУХАЛИ: 1. В.о. міського голови,  в.о голови місцевої комісії 

ТЕБ та НС  Ігоря ФАРТУШКА, який довів, що з 1 серпня 2020 року набрала 

чинності постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2020 року № 712 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня  2020 року № 331 і від 22 

липня 2020 року  № 641» до неї внесено суттєві зміни. 

           Рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 13 серпня 2020 року № 20 , регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 14 серпня 2020 року 

(протокол №17)   щодо встановлення на території міста Ужгород на 2 тижні із 



00 годин 17 серпня 2020 року зони епідемічної небезпеки поширення COVID-

19 - «помаранчева».  

 В.о. начальника  управління охорони здоров’я  Ірину СТОЛЯРОВУ, яка  

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, повідомила про епідеміологічну обстановку у 

місті Ужгород.   

 Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

        1. У відповідності до вимог постанов Кабінету Міністрів України  

22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»,   

12 серпня 2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня  2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року  

№ 641», рішень Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 13 серпня 2020 року № 20 , регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 14 серпня 2020 року 

(протокол №17) встановити із 00 годин 17 серпня 2020 року рівень епідемічної 

небезпеки (на 2 тижня) зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на 

території міста Ужгорода - «помаранчеву».  

           2.  Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 

2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня  2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року  № 641» у місті 

Ужгород додатково до протиепідемічних обмежень передбачених для 

«зеленого» та «жовтого рівня» заборонити:  

          - відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 

похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 

надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово); 

          - діяльність хостелів; 

 - роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 

послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос;  

 - проведення масових (культурних, , спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних та інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи 



на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), де проводиться захід;  

  - відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 

 - проведення масових заходів у закладах громадського харчування у 

кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів.; 

- діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, 

фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи 

на 10 кв. метрів приміщення 

- перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) у міському сполученні 

у кількості більш як 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених 

технічною характеристикою транспортного засобу або визначених в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки 

пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду;  

- приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в 

магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 

обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у 

приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі; 

- діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків 

приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 

відсотків посадкових місць у приміщенні закладу; 

       - проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації, 

крім: 

       - надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

      - надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

      - надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

      - надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

      - проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей. 

        Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на 

COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я; 

      - приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

      У разі встановлення «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки під час 

оздоровчої зміни в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку робота такого 

закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням протиепідемічних 

заходів; 

      - оздоровлення та відпочинок дітей за межами території міста Ужгорода. 



 

 Термін: до прийняття окремого 

рішення 

      

 

         - діяльність підприємств, організацій та установ незалежно від форми 

власності проводити виключно із дотриманням вимог відповідних рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених відповідними 

постановами  Головного державного санітарного лікаря  України. 

 

 Термін: постійно у період карантину 

3. Управлінню охорони здоров’я: 

-   забезпечити кожні 3 дні здійснення аналізу епідемічної ситуації зі 

захворюваності на COVID-19 на відповідній адміністративно-територіальній 

одиниці, відповідно до ознак регіону із значним поширенням COVID-19, 

для оцінки ефективності виконання протиепідемічних обмежувальних заходів 

(згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня  2020 року № 712 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня  

2020 року № 331 і від 22  липня  2020 року № 641»). 

- довести до керівників комунальних некомерційних підприємств сфери 

охорони здоров’я (що належать до сфери  управлiння),  визначених для надання 

медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2; 

 З урахуванням наявного у закладах охорони здоров’я плану 

перепрофілізації ліжок для госпіталізації хворих на ГРВІ, грип та СОVID-19 

забезпечити додаткове резервування та можливість перепрофілювання  

не менше 30 відсотків ліжкового фонду стаціонарних відділень закладів 

охорони здоров’я для госпіталізації хворих на ГРВІ, грип та  СОVID-19. 

 Забезпечити: 

- розгортання палат інтенсивної терапії в інфекційних відділеннях 

лікарень відповідно до вимог наказу МОЗ України від 13.03.2020 № 665  

«Про затвердження Примірного табеля матеріального технічного оснащення 

відділень (палат) інтенсивної терапії інфекційних лікарень»; 

- оснащення щонайменше половини визначеного ліжкового фонду 

матеріально-технічним обладнанням для постачання кисню в палатах 

(централізоване та кисневі концентрати) із доведенням цього показника  

з 1 вересня 2020 року до 80 відсотків; 

- матеріальними ресурсами заклади охорони здоров’я у період підйому 

захворюваності на ГРВІ, грип та СОVID-19, включаючи наявність запасу 

противірусних та протимікробних препаратів, дезінфікуючих засобів, засобів 

індивідуального захисту медичних працівників , у кількості не менше місячного 

його запасу; 

- передбачення запобіжників для недопущення госпіталізації пацієнтів з 

грипом, ГРВІ та підозрілих на СОVID -19 в стаціонари неінфекційного 



профілю. 

 4. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП спільно із Ужгородським міським управлінням головного 

управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області та  управлінням 

муніципальної варти продовжити у місті Ужгород: 

       - посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у 

громадських місцях.  

       - проведення рейдів щодо дотримання суб’єктами господарювання 

карантинних вимог визначених зоною епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 на території у місті Ужгород як «помаранчевий». Особливу увагу 

звернути на дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та визначених 

заходів дезінфекції у закладах харчування, ринках та громадському транспорті; 

                                                                 Термін: постійно у період карантину 

        5. Провести  роботу щодо інформування населення про посилення у місті  

протиепідемічних заходів. 

        6. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання вимог 

карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування 

громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи та необхідність 

дотримання карантину   –  на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у 

соціальних мережах, через засоби масової інформації. 

 

                                                                Термін: постійно у період карантину 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

          

В.о. міського голови, 

В.о. голови комісії  ТЕБ та НС                                               Ігор ФАРТУШОК 

 

  

Секретар                                                                                        Сергій ДМИТРІЄВ 

  

 

 

 


