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П Р О Т О К О Л  № 24 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

 

14.09.2020 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 від 10 вересня 2020 року 

(протокол №30) про встановлені рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-

19 на території Закарпатської області. Зокрема, з 00:00 годин 14 вересня 2020 

року на 14 днів місто Ужгород віднесено до «помаранчевої» зони. Також, Богдан 

Андріїв довів окремі рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 11 вересня 2020 року (протокол №19)   щодо запровадження на 

території області додаткових окремих обмежувальних протиепідемічних заходів.  

        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: 

        1.1. Абзац 4 пункту 1 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

20.08.2020  (протокол № 22) викласти у наступній редакції: «функціонування 



закладів (приміщень), які використовуються (здаються  в аренду) для проведення 

масових заходів (весіль, випускних вечорів, поминальних заходів тощо) 

здійснювати із заповненням не більше 30 відсотків. Роботу проводити при 

дотриманні відповідних рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів, затверджених  постановою Головного державного санітарного лікаря  

України 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)». 

        1.2. Абзац 5 пункту 1 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

20.08.2020  (протокол № 22) викласти у наступній редакції: «роботу басейнів 

проводити із заповненням не більше 30 відсотків». Роботу проводити при 

дотриманні відповідних рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів, затверджених  постановою Головного державного санітарного лікаря  

України  04.08.2020 № 47 «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)». 

        1.3. Абзац 11 пункту 2 рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 

15.08.2020  (протокол № 21) викласти у наступній редакції: «обмежити  роботу 

закладів громадського харчування у закритих приміщеннях із заповненням  

більше 30 відсотків». Роботу проводити при дотриманні відповідних 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених  

постановою Головного державного санітарного лікаря  України 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)». 

        2. Міському штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті 

Ужгород систематично поглиблено аналізувати причини різкого погіршення 

епідемічної ситуації щодо коронавірусної хвороби COVID-19 у місті Ужгород, у 

т.ч. в окремих установах, підприємствах та організаціях. 

       3. Суттєво покращити обстеження населення методом ІФА діагностики. 

 

  

 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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