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П Р О Т О К О Л  № 16 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

04.07. 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. 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  03.07.2020 

(протокол № 13)  про посилення протиепідемічних заходів на території  області, 

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 03.07.2020 (протокол 

№ 13):  

        1.1. Обмежити на території міста час роботи закладів громадського 

харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години. 



 

 

1.2. Із 04.07.2020 року на всій території міста: 

1.2.1. Заборонити функціонування закладів (приміщень), які 

використовуються (здаються в оренду) для проведення масових заходів (весіль, 

випускних вечорів, поминальних заходів тощо); 

1.2.2. Ввести обмеження щодо проведення богослужінь у приміщеннях 

храмів, молитовних будинках, інших культових спорудах. Богослужіння 

проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх вимог 

протиепідемічних заходів. 

 

 Термін: до покращення епідемічної 

ситуації та прийняття окремого 

рішення 

            1.3. Активізувати роботу щодо інформування населення про посилення в 

місті  протиепідемічних заходів із залученням об’єктових засобів оповіщення, а 

також мобільних (переносних) засобів, встановлених на автомобільному 

транспорті. 

1.4. Забезпечити виділення додаткових одиниць транспорту для 

перевезення пасажирів з метою зменшення навантаження на маршрутний 

транспорт у часи пікового навантаження. 

 Термін: протягом дії карантину  

1.5. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області, ВЧ 3002 Національної гвардії України, 

Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області: 

1.5.1. Продовжити проведення систематичних перевірок дотримання 

громадянами та суб’єктами господарювання встановлених протиепідемічних 

обмежень в умовах адаптивного карантину; 

1.5.2.. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в 

громадських місцях; 

1.5.3. Інформацію про результати перевірок подавати до місцевої комісії 

з питань ТЕБ та НС. 

 Термін: протягом дії карантину  

 

1.6. Управлінню патрульної поліції в Закарпатській області Департаменту 

патрульної поліції посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів 

під час здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним 

транспортом. 

 Термін: протягом дії карантину  

 

      

1.7. Міському штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:    



1.7.1. Забезпечити проведення детального аналізу причин різкого 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 серед мешканців міста, 

розробити та вжити відповідних протиепідемічних заходів щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 

 Термін: невідкладно  

1.7.2. Інформацію про вжиті протиепідемічні заходи щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 надати до регіональної комісії з 

питань ТЕБ та НС. 

 Термін: до 12 липня 2020 року  

 

  
  

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

  

 

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

  

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

  


