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П Р О Т О К О Л  № 15 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу  

через мережу Інтернет 

 

17.06.2021 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

 

        Головував:   заступник міського голови, перший заступник голови місцевої 

комісії з питань ТЕБ та НС  Юрій РАХІВСЬКИЙ. 

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

        Запрошені: регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК. 

        Питання І.  Ознайомлення з постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення зміни до деяких актів Кабінету 

Міністрів України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

  ОЗНАЙОМИЛИСЯ ІЗ:  Внесеними змінами до постанови Кабінету 

Міністрів України 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». Наразі, відповідно до пункту 1 

зазначеної постанови, з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 (далі - COVID-19), дію карантину продовжено до 31 серпня 2021 року. 

Відповідно до пункту 22    з 17 червня 2021 р. на території України встановлюється 

«зелений» рівень епідемічної небезпеки, відповідно до якого введено певні 

обмеження. 

        Інформацією управління охорони здоров’я, Ужгородського управління 

головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, 

Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний  центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗ України», Ужгородського районного управління 

поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області, управління патрульної 

поліції у Закарпатській області ДПП, управління муніципальної варти 

Ужгородської міської ради,  про епідеміологічну ситуацію у місті Ужгород, 



результатами виконання заходів у місті Ужгород із попередження поширення 

COVID-19.   

        Ознайомившись з інформацією із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

         1. Взяти до уваги положення постанови Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення зміни до деяких актів Кабінету 

Міністрів України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

         2. Враховуючи наявну інформацію що впроваджених змін: 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-deyakih-aktiv-kabinetu-

ministriv-ukrayini-i160621-611.doc), відповідним структурним   підрозділам  

провести   інформування  населення міста Ужгород та   роз’яснювальну    роботу   

щодо   оновлених    карантинних   обмежень   у   рамках  пункту  22   постанови 

№ 1236 за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF) 

та необхідності їх дотримання. 

         3. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції 

в Закарпатській області, управлінню патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, управлінню муніципальної варти Ужгородської міської ради, 

Ужгородському управлінню головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області врахувати відповідні оновлені положення пункту 22 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 № 1236 під час 

здійснення контролю за дотриманням вимог протиепідемічних та карантинних 

заходів на території міста. 

        4.  Пункти 2; 3 рішення  місцевої   комісії   з   питань ТЕБ та НС  11.06.2021 

(протокол № 14) визнати такими, що втратили чинність.   

        5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   
       

 
ГОЛОСУВАЛО     24  

                      «ЗА»  24 

              «ПРОТИ» - нема   

          

 

Заступник міського голови,  

перший заступник голови  

комісії з питань ТЕБ та НС                                                 Юрій РАХІВСЬКИЙ  

 

 

Секретар                                                                                    Ростислав ЧОПИК  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF

