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П Р О Т О К О Л  № 30 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

 

13.11.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

 

          Головував:   міський голова, голова місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  

Богдан АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 24 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені начальник  управління культури молоді та спорту Ольга 

ВАСИЛИНДРА.             

          І.  Про постанову Кабінету Міністрів України 11.11.2020 № 1100 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 

641», а саме: 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» (із змінами).   

   СЛУХАЛИ: Міського голову, голову місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  

Богдана АНДРІЇВА,  який довів вимоги постанови Кабінету Міністрів України 

11.11.2020 № 1100 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641». 

       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 ситуацію у 

місті Ужгород.   

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

   1. Відповідним структурним підрозділам негайно провести роз’яснювальну 

роботу щодо постанови Кабінету Міністрів України 11.11.2020 № 1100 «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 

641». 

 2.  Відповідним структурним підрозділам Ужгородської міської ради 

довести до власників закладів громадського харчування міста Ужгород та інших 

суб’єктів господарювання, керівників установ та організацій  у частині, що їх 



стосується,  впроваджені вимоги зазначеної постанови КМУ та рекомендацій   

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених відповідними 

постановами Головного державного санітарного лікаря України.  

       3. Рішення   місцевої   комісії з питань ТЕБ та НС  07.11.2020 (протокол № 

29) в частині карантинних обмежень визнати таким, що втратило чинність.   

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  відповідальних 

виконавців.   

 

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО    24  

                      «ЗА» 24 

              «ПРОТИ»__   

 

 

 

          

Міський голова,  

голова комісії з питань ТЕБ та НС                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК  

 

 

  


