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П Р О Т О К О Л  № 19 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

03.08.2020 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 Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  31.07.2020 (протокол №15)  щодо 

встановлення рівня епідемічної небезпеки у місті Ужгород «жовтий» у 

відповідності до вимог постанови 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».   

        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 Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  31.07.2020 (протокол № 15), 



розміщеного на офіційному інформаційному порталі МОЗ України за 

посиланням ( https://cutt.ly/7dqmWNG ) та офіційній сторінці Закарпатської ОДА: 

       1.1. Визнати такими, що втратили  чинність пункти 1.2. розділу 1 рішення 

місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій 04.07.2020 (протокол №16), підпункт 1.2.3. пункту 1.2. розділу 1  

рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 16.07.2020 (протокол №17). 

        1.2. У місті Ужгород відповідно до вимог постанови 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» заборонити: 

        1.2.1. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

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

самостійно; 

        1.2.2. Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи; 

        1.2.3.   Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

        1.2.4. Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї 

особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з 

наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому 

кінозалі або залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між 

учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу 

із розміщенням учасників стоячи; 

       1.2.5. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, залізничному транспорті, у 

міському  в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена 

технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних 

документах на цей транспортний засіб.  Перевізник несе відповідальність за 

забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами 

або захисними масками, та здійснює контроль за використанням засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок пасажирами 

під час перевезення, у тому числі виготовлених самостійно. 

       1.2.6.  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). 

        1.3. Роботу  дошкільних навчальних закладів у місті Ужгород дозволити із 

05 серпня 2020 року у тестовому режимі (відповідно до листа Міністерства 

освіти і науки України 22.05.2020 №1/9-269), середніх та старших груп 



вихованців із дотриманням рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів, затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря  

України: 21.05.2020 №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

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

 Термін: до прийняття окремого 

рішення 

      

 

     1.4. Діяльність підприємств, організацій та установ незалежно від форми 

власності проводити виключно із дотриманням вимог відповідних рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного 

державного санітарного лікаря  України: 16.04.2020 №10 «Щодо протидії 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) в місцях торгівлі»;  21.04.2020 № 

11 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID19) в поминальні 

дні»; 27.04.2020 №14 «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих 

ринках»  та внесеними змінами постановою 16.05.2020 №21 «Про внесення зміни 

до постанови Головного державного санітарного лікаря України №14 від 27 квітня 

2020 року "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) в 

місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках»;  09.05.2020 

№15 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів в закладах стаціонарної психіатричної допомоги, 

медико-соціального та соціального захисту населення в період карантину у 

зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19); 09.05.2020  №16 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при здійсненні дозволених видів діяльності, які передбачають приймання 

відвідувачів у офісних приміщеннях в період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 09.05.2020 №17 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період 

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

09.05.2020 №18 «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)»; 09.05.2020 №19 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні 

стоматологічної допомоги на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 09.05.2020 №20 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в 

перукарнях та салонах краси на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 21.05.2020 №22 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях 

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

19)», №23 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

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%2015.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%2015.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%2015.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9610.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9610.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9611.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9611.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9611.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9614.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%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B%D0%A3%20%E2%84%9614.pdf
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протиепідемічних заходів при наданні послуг із перевезення пасажирів на період 

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

№24 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання 

та єдиного фахового вступного випробування в період карантину у зв`язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», №25 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на  період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 26.05.2020 №27 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення 

футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах 

карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

внесеними змінами  30.05.2020 №30 «Про внесення змін до постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 26 травня 2020 року №27» і 22.07.2020 

№41 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в 

Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»; 26.05.2020 №28 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та внесеними 

змінами постановами 02.06.2020 №33, 03.07.2020 №40 «Про внесення змін до 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких 

закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)»;  30.05.2020 №31 «Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

організації залізничних перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) у частині, що стосується та змінами 

постановою 03.07.2020 № 39 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при організації залізничних 

перевезень у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)»; 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)»; 06.06.2020 №34 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 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); 06.06.2020 №36 «Про затвердження Тимчасових  
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рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах, що надають 

послуги з розміщення на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)»; 20.06.2020 №37 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у деяких підприємствах, 

установах і організаціях молодіжної сфери та сфери національно-патріотичного 

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

(COVID-19)»; 30.07.2020 №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»;  30.07.2020 №43 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)». 

 

 Термін: постійно у період 

карантину 

 

       1.5. 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: 

       1.5.1. Посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у 

громадських місцях.  

       1.5.2. Проведення рейдів щодо дотримання суб’єктами господарювання 

карантинних вимог, особливо у вихідні дні. 

  

 Термін: постійно у період 

карантину 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

          

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

  

Секретар                                                                                         Ростислав ЧОПИК 
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