
                                                                                                
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: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua 

 

П Р О Т О К О Л  № 2 

планового  засідання комісії 

26.02. 2020 р.                                     м. Ужгород                                  

 

          Головував:   заступник міського голови, перший заступник  голови комісії 

ТЕБ та НС  Василь ГОМОНАЙ. 

          Присутні:  члени комісії - 22 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені: представники хімічно-небезпечних об’єктів міста. 

          СЛУХАЛИ: 1. Інформацію заступника начальника Ужгородського 

міськрайонного відділу управління ДСНС України у Закарпатській області 

Віктора ГЛУШЕНІ про:   

 - внесення змін та доповнень в паспорт ризику виникнення НС на території                  

м. Ужгород; 

  Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 1.1. Інформацію про внесення змін та доповнень в паспорт ризику 

виникнення НС на території  м. Ужгорода прийняти до уваги (додається). 

 1.2. Затвердити паспорт ризику виникнення НС на території                                  

м. Ужгорода (додається).   

          СЛУХАЛИ: 2. Інформацію начальника відділу  транспорту, державних 

закупівель та  зв’язку (Петро Бобик) про стан транспортного забезпечення 

заходів ЦЗ. 

Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 2.1. Інформацію начальника відділу  транспорту, державних закупівель та  

зв’язку Петра БОБИКА про стан транспортного забезпечення заходів ЦЗ  

прийняти до уваги (додається). 

          СЛУХАЛИ: 3. Фахівця Ужгородського управління філії ДУ «ЗОЛЦ» МОЗ 

України Оксану ЗУБЕНКО, начальника відділу державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства  Ужгородського міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби  в Закарпатській області Людмилу КОЛОМОЄЦЬ 

про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя міста у 

весняно-літній період, план заходів із забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя населення м. Ужгород у весняно-літній період 2020 року.           

           Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 



 3.1. Інформацію про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя міста у весняно-літній період та стан ветеринарно-санітарного 

контролю міста прийняти до уваги (додається). 

 3.2. Затвердити  «План заходів із забезпечення санітарно-

епідеміологічного благополуччя населення м. Ужгород у весняно-літній період 

2020 року» (додається). 

         СЛУХАЛИ: 4. Начальника Ужгородської міської державної лікарні 

ветеринарної медицини Юрія ШПОЛАРИЧА про стан ветеринарно-санітарних 

робіт у м. Ужгород, відповідні плани ветеринарно-санітарних робіт на 2020 рік, 

проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці 

заразних хвороб тварин на 2020 рік, проведення діагностичних досліджень по 

профілактиці заразних хвороб тварин на 2020 рік. 

 Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

          4.1. Інформацію про стан  ветеринарно-санітарних робіт у м. Ужгород  

міста прийняти до уваги. 

          4.2. Затвердити  «План   ветеринарно-санітарних   робіт    на     2020   рік у 

м. Ужгород», «План проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів 

по профілактиці заразних хвороб тварин на 2020 рік у м. Ужгород», «План 

проведення діагностичних досліджень по профілактиці заразних хвороб тварин 

на 2020 рік у м. Ужгород» (додаються). 

        СЛУХАЛИ: 5. Інформацію представників хімічно-небезпечних об’єктів 

міста про стан безпечної експлуатації ХНО  КП «Водоканал міста Ужгорода» 

(Анатолій  КОБОЗЕВ),  ДО «Укрпродконтракт» (Богдан ПЕТРІШКА). 

   Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

5.1. Інформацію  про  стан безпечної експлуатації ХНО прийняти до уваги 

(додається). 

5.2. Провести коригування переліку підприємств, установ та організацій 

які знаходяться у секторах хімічного забруднення.  

5.3. З метою ефективного реагування на можливі надзвичайні ситуації, 

пов’язані із виникненням аварій на хімічно-небезпечних об’єктах здійснити 

необхідні коригування у планах реагування на надзвичайні ситуації. 

          СЛУХАЛИ: 6. Інформацію заступника начальника Ужгородського 

міськрайонного відділу управління ДСНС України у Закарпатській області 

Віктора ГЛУШЕНІ про стан пожежної та техногенної безпеки та результати 

позапланових перевірок щодо забезпечення реалізації вимог техногенної та 

пожежної безпеки на об’єктах господарювання, що належать до сфери 

управління Ужгородської міської ради.  

 Заслухавши інформацію, з урахуванням обговорення, комісія 

ВИРІШИЛА: 

  6.1. Інформацію про стан пожежної та техногенної безпеки та результати 

позапланових перевірок щодо забезпечення реалізації вимог техногенної та 

пожежної безпеки на об’єктах господарювання, що належать до сфери 

управління Ужгородської міської ради прийняти до уваги (додається). На 

засіданні комісії у ІІІ кварталі 2020 року заслухати звіти керівників підрозділів 

міськради про проведену на підпорядкованих підприємствах, установах та 

організаціях, які входять до сфери управління міськради щодо реалізації вимог з 



питань техногенної та пожежної безпеки відповідно до розпорядження міського 

голови 09.01.2020 № 8, у т.ч. про хід виконання заходів, визначених приписами 

Ужгородського міськрайонного відділу управління ДСНС України у 

Закарпатській області. 

          СЛУХАЛИ: 7. Позапланове питання. Інформацію начальника управління 

охорони здоров’я Ужгородської міської ради Василя РЕШЕТАРЯ щодо  

запобігання можливого занесення на територію м. Ужгород гострої 

респіраторної хвороби спричиненою «Коронавірусом», на виконання пункту 2.2. 

рішення тимчасової протиепідемічної комісії Закарпатської 

облдержадміністрації  25.02.2020, про визначення закладів для обсервації осіб, 

які могли контактувати з носіями зазначеного «Коронавірусу».  

          Заслухавши інформацію Василя РЕШЕТАРЯ, з урахуванням обговорення, 

комісія ВИРІШИЛА:  

          7.1. Інформацію  начальника управління охорони здоров’я Ужгородської 

міської ради Василя РЕШЕТАРЯ, прийняти до уваги. 

          7.2. Місцем тимчасового розміщення осіб зазначеної категорії визначити 

психоневрологічне диспансерне відділення КНП «Ужгородська міська 

поліклініка» Ужгородської міської ради (м. Ужгород, вул. Сільвая, 17) на 40  

ліжкомісць. 

          7.3. У випадку значного зростання кількості контактних  осіб,  розглянути 

питання щодо можливості їх розміщення в приміщенні за адресою:  м. Ужгород, 

вул. Сергія Мартина, 2. 

          7.4. Керівникам   спеціалізованих   служб  цивільного  захисту м. Ужгород:    

          медична – розробити відповідні плани перепрофілізації медичних закладів, 

забезпечити медичний нагляд та засобами індивідуального  захисту, дезинфекції 

тощо;  

         торгівлі та харчування – забезпечити відповідне  харчування та  

розгортання додаткових ліжкомісць;  

         охорони громадського порядку – спільно з управлінням муніципальної 

варти Ужгородської міської ради забезпечити охорону відповідних об’єктів;     

        комунально-технічна та енергетики – забезпечити належне функціонування 

об’єктів;  

        транспортного забезпечення – забезпечити готовність транспортних засобів;  

        оповіщення та зв’язку – забезпечити належне інформування населення про 

хід проведення заходів.  

          7.5. Координацію діяльності вищезазначених спеціалізованих служб 

здійснювати відділу цивільного захисту населення Ужгородської міської ради. 

          7.6. Департаменту фінансів та бюджетної політики Ужгородської міської 

ради забезпечити фінансування відповідних заходів у межах коштів, 

передбачених у бюджеті. 

                                                            Термін: негайно у разі необхідності 

 

Заступник міського голови, 

перший заступник голови  

комісії ТЕБ та НС                                                                    Василь ГОМОНАЙ 

 

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

 


