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П Р О Т О К О Л  № 26 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

13.10.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   заступник міського голови,  заступник голови місцевої комісії 

з питань 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.             

         У режимі реального часу через Інтернет у засіданні також приймає міський 

штаб із ліквідації наслідків НС.  

         СЛУХАЛИ: Заступника міського голови, заступника голови місцевої 

комісії з питань ТЕБ та НС  Ігоря ФАРТУШКА,  який довів рішення регіональної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 09.10.2020 (протокол  № 20), 

рішення  Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 (протокол № 35)   про  віднесення міста 

Ужгород із 00.00 годин 12 жовтня 2020 року до зони епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 - «помаранчева» та запроваджені рішенням міського 

штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород 13.10.2020 ( протокол № 9).   

 Керівника міського штабу із ліквідації наслідків НС, в.о. керівника робіт із 

ліквідації НС у місті Ужгород  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:            

          1. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 09.10.2020 (протокол № 35), 

рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 09.10.2020 

(протокол  № 20)  встановити  у місті Ужгород  посилені протиепідемічні заходи 

відповідно до кольору зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19 

(помаранчева), що визначені  відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня  2020 року № 641 ( із змінами) та рішенням місцевої комісії 

з питань ТЕБ та НС 22.09.2020 (протокол № 25). 

 



         2. Прийняти до термінового виконання заходи, запроваджені рішенням 

місцевого штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород 13.10.2020 ( протокол 

№ 9).  

        3. Мобільним моніторинговим групам, які проводять рейдові перевірки 

щодо дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно 

функціонування в умовах адаптивного карантину, подавати інформацію до 

міського штабу із ліквідації наслідків НС щодо суб’єктів господарювання 

(незалежно від форм власності), які систематично порушують  карантинні 

вимоги, для прийняття відповідного рішення щодо закриття зазначених закладів. 

       4. Наголосити про необхідність під час проведення культурних, спортивних, 

релігійних та інших заходів  суворого дотримання запроваджених рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених відповідними 

постановами Головного державного санітарного лікаря  України.  

       5. Закладам охорони здоров’я проводити виключно: 

        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. 

  

  

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

          

Заступник міського голови,  

заступник голови комісії 

з питань ТЕБ та НС                                                                     Ігор ФАРТУШОК   

 

 

Секретар                                                                                         Ростислав ЧОПИК 

  


