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П Р О Т О К О Л  № 17 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

16.07. 2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   міський голова, голова місцевої комісії ТЕБ та НС  Богдан 

АНДРІЇВ. 

          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, 

начальник  управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА, начальник  

управління культури молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА. У режимі 

реального часу через Інтернет у засіданні також приймає міський штаб із 

ліквідації наслідків НС.  

         СЛУХАЛИ: 1. Міського голову, голову місцевої комісії ТЕБ та НС  

Богдана АНДРІЇВА, який довів рішення засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  15.07.2020 (протокол 

№ 14)  про деякі зміни у порядок роботи суб’єктів господарської діяльності з 

надання послуг громадського харчування, вимоги постанови  Кабінету Міністрів 

України  20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами).   

        Начальника  управління охорони здоров’я Василя РЕШЕТАРЯ, який  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.   

        Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

        Беручи до уваги рішення засідання регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій  15.07.2020 

(протокол № 14):  



 

       1.1. Визнати такими, що втратили чинність підпункт 1.1. пункту 1 рішення 

засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 04.07.2020 (протокол № 16) та абзац 5 підпункту 1.2.1. 

пункту 1 рішення засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 19.06.2020 (протокол № 14). 

        1.2. У місті Ужгород проводити: 

        1.2.1 Діяльність кінотеатрів виключно з наповненістю  кінозалів  до  50  

відсотків  місць у кожному окремому кінозалі (вимоги підпункту 14 пункту 3 

постанови  Кабінету Міністрів України  20.05.2020 №392 «Про встановлення 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

змінами) при дотриманні рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів, затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря  

України: 06.06.2020 № 35 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких 

заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» та внесеними змінами постановою 01.07.2020 № 38 «Про внесення 

змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів 

під час проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку 

з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

        1.2.2. Діяльність закладів культури виключно з наповненістю до 50 відсотків 

стаціонарних розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 

кв. метрів площі закладу культури (вимоги підпункту 15 пункту 3 постанови  

Кабінету Міністрів України  20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами) при 

дотриманні рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, 

затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря  України: 

06.06.2020 № 35 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

та внесеними змінами постановою 01.07.2020 № 38 «Про внесення змін до 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 

проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 

      1.2.3. Роботу  розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів 

господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з 

організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, крім кінотеатрів та крім діяльності 

з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос, проводити виключно у період  від 7-ї години 

до 23-ї години (вимоги підпункту 16 пункту 3 постанови  Кабінету Міністрів 

України  20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами)  при дотриманні 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

постановами Головного державного санітарного лікаря  України: 09.05.2020 №18 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2035.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2038.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2018.pdf


«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на 

період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 

та внесеними змінами постановою 02.06.2020 №32 «Про внесення змін до 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)».  

      1.3. Звернути увагу керівників магазинів-кафетеріїв на недопустимість 

роботи зазначених закладів торгівлі у нічний час відповідно вимог підпункту 16 

пункту 3 постанови  Кабінету Міністрів України  20.05.2020 №392 «Про 

встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами) та заборону продажу алкогольних напоїв  від  23-ї години до  

7-ї години відповідно до рішення ХХХVI сесії VII скликання Ужгородської 

міської ради 30.05.2019 №1551. 

      1.4. 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: 

     1.4.1. Продовжити посилений контроль за дотриманням протиепідемічних 

заходів у громадських місцях.  

     1.4.2. Здійснювати перевірку діяльності закладів торгівлі (у т.ч.  продуктами 

харчування) у нічний час на предмет дотримання  встановлених карантинних 

вимог та наявності погодженого режиму роботи у нічний час.       

     1.4.3. Інформацію про результати перевірок подавати до  міського штабу із 

ліквідації наслідків НС щоп’ятниці до 10.00 на електронну пошту Штабу. 

  

 Термін: до прийняття окремого 

рішення 

  
  

ГОЛОСУВАЛО     20    

                      «ЗА»  20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

  

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

  

Секретар                                                                                         Ростислав ЧОПИК 
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