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П Р О Т О К О Л  № 25 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

22.09.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   заступник міського голови, перший заступник голови 

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  Василь ГОМОНАЙ. 

          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: Заступника міського голови, першого заступника голови 

місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  Василя ГОМОНАЯ,  який довів вимоги 

постанов Кабінету Міністрів України 16.09.2020 № № 846, 848 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641», та 

рішення  Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 18 вересня 2020 року № 31  із 00 годин 21 вересня  

2020 року віднесення міста Ужгород до зони епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 - «помаранчева».  

 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. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 18 вересня  2020 року № 31,   

встановити із 00 годин 22 вересня 2020 року рівень епідемічної небезпеки зону 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Ужгорода - 

«помаранчеву».  



        2. 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» (із  

змінами ), на території міста Ужгород забороняється: 

 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. 

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

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні. 

 2.3. Самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації. 

        3. У відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України  

16.09.2020 № 848 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641»  у рамках «зеленого», «жовтого» та «помаранчевого» 

рівнів епідемічної небезпеки, на території міста Ужгород  забороняється:  

       3.1. Проведення масових (спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та 

інших) заходів за участю більш як 220 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів 

площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), де 

проводиться захід, 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. 

       3.2. Проведення масових культурних заходів за участю більше однієї особи 

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

відкритому повітрі). 

       3.3. Здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі,   залізничному транспорті, 

у міському сполученні, 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. 

      3.4.  Проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування із організацією дозвілля 

(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). 

      3.5. Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з 

пацієнтом з підтвердженим випадком   COVID-19 перебуває більше ніж 50 

відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти. 

        3.6. 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); 

        3.7. Діяльність закладів,  що надають послуги з розміщення,  у т.ч. хостелів, 

крім готелів; 

        3.8. Роботу після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 

послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос. 

       3.9. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю 

більш як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 

       3.10. Проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з 

госпіталізації, крім: 

        надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

        надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

        надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони 

здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

        надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

        проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я людей; 

        надання планової медичної допомоги закладам охорони здоров’я 

національного рівня, що надають високоспеціалізовану допомогу, за умови 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

        Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням 

планових заходів з госпіталізації, підлягають тестуванню на COVID-19 

відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

        3.11. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, 

фітнес-центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи 

на 10 кв. метрів приміщення; 

        3.12. Приймання дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. 

Робота такого закладу триває до кінця зазначеної зміни з дотриманням 

протиепідемічних заходів; 

        3.13. Оздоровлення та відпочинок дітей за межами міста Ужгород; 

        3.14. Відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, 

які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

       3.15. Приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в 

магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 

обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у 

приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі; 



       3.16. Діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків 

приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на 50 

відсотків посадкових місць у приміщенні закладу.  

      3.17. На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб  залежно 

від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. Організатор заходу, власник закладу, який 

приймає відвідувачів, зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити 

доступ у разі перевищення допустимої кількості відвідувачів. 

       4. На території міста дозволяється проведення спортивних заходів 

спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, 

неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з інвалідністю та 

спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів за 

умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю 

стану здоров’я учасників. 

        5. Відповідним структурним підрозділам Ужгородської міської ради 

повторно довести до власників закладів громадського харчування міста Ужгород 

та інших суб’єктів господарювання, керівників установ та організацій  у частині, 

що стосується,  впроваджені рекомендації щодо організації протиепідемічних 

заходів, затверджених відповідними постановами Головного державного 

санітарного лікаря України. Наголосити про необхідність виконання у місті 

суб’єктами господарювання впроваджених додаткових карантинних обмежень.  

       6. Керівництву освітніх закладів міста Ужгород забезпечити: 

       6.1. При необхідності дистанційне навчання учнів з урахуванням введених 

карантинних обмежень та у рамках перебування на самоізоляції;   

       6.2. Неухильне дотримання санітарних норм і правил;   

       6.3. Негайно інформувати  міськрайонну філію ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр» МОЗ України та  міське управління головного управління 

Держпродспоживслужби  в Закарпатській області про випадки захворювання на 

коронавірус серед працівників закладів з метою своєчасного вжиття відповідних 

протиепідемічних заходів. 

       7.  Протиепідемічні заходи із мінімізації поширення гострої  респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19) у закладах освіти 

міста Ужгород проводити у рамках розпорядження керівника робіт із ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород 10.09.2020 № 42.  

       8. Начальнику управління освіти Мухомедьяновій Н.Б., начальнику 

управління у справах культури, молоді та спорту Василиндрі О.М., директору 

департаменту праці та соціального захисту населення Біксею А.Б., керівникам 

закладів освіти міста Ужгород забезпечити контроль щодо отримання інформації 

про виявлені випадки захворювання на коронавірус серед учнів (вихованців), 

викладацького складу та працівників закладів освіти. Інформацію надавати до 

міського штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород 

щотижнево у четвер до 12.00 окремо по кожному освітньому закладу у т.ч. 

процентному співвідношенні (кількість виявлених випадків, кількість осіб, які 

перебувають на самоізоляції, загальна кількість здобувачів освіти та персоналу 

закладу освіти відповідно до штатного розпису). 



      9. З метою забезпечення поточного контролю за перебуванням осіб в місці 

самоізоляції, беручи до уваги вимоги пункту 28 постанови КМУ № 641 

Ужгородському  відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області 

(у разі необхідності із задіянням посадових осіб, уповноважених 

міськвиконкомом Ужгородської міської ради ) продовжити у місті  проведення 

заходів з контролю за самоізоляцією відповідно до внутрішнього порядку. 

      9.1. Директору КНП Ужгородського ЦПМСД  (Козак Т.Ю.) постійно 

надавати до Ужгородського  відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області та секретаріату міського штабу з ліквідації наслідків НС у 

місті Ужгород інформацію щодо осіб, які підлягають самоізоляції. 

      9.2.  Для забезпечення виконання 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» (із  змінами ), визначених пунктами 27 та 28, відділам запобігання і 

протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами; оборонної та 

мобілізаційної роботи забезпечити інформування Ужгородського  відділу поліції 

ГУ Національної поліції в Закарпатській області та секретаріату міського штабу 

з ліквідації наслідків НС у місті Ужгород щодо військовослужбовців ДПС, МО 

та Національної гвардії України, які перебувають у місті Ужгород на 

самоізоляції. 

      10.  Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 

області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП (при 

необхідності задіяти управління муніципальної варти Ужгородської міської 

варти) забезпечити та посилити у місті Ужгород:  

      10.1. Виконання заходів, спрямованих на виконання вимог обмежувальних 

заходів у період карантину, особливо у частині 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; у межах 

компетенції контроль за дотриманням режиму самоізоляції. Відповідно до 

компетенції вживати інших заходів, спрямованих на виконання цього рішення. 

 11.   Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 

області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП, 

Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області: 

       11.1. Забезпечити проведення рейдових перевірок щодо дотримання 

суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в 

умовах адаптивного карантину. Особливу увагу звернути на дотримання 

масочного режиму, соціальної дистанції та визначених заходів дезінфекції у 

закладах харчування, ринках та громадському транспорті; 

      11.2. Провести посилені рейдові перевірки ресторанів, інших закладів 

харчування та відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях відвідувачів. 

      11.3. Відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення від 

інфекційних хвороб» продовжити проведення у місті Ужгороді моніторингові 

обстеження на предмет дотримання санітарно-епідемічного законодавства 

продовольчими ринками.  



      12. Департаменту міського господарства продовжити у місті організацію 

проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 

санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, щоденної 

дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та інших 

територій міста дезінфікуючими засобами, що дозволені для цих цілей. 

      13. З метою забезпечення першочергового перевезення працюючого 

населення, в умовах обмеження кількості місць для перевезення пасажирів в 

автобусах, збереження життя та здоров’я мешканців міста, у першу чергу людей 

похилого віку, які знаходяться в зоні ризику захворювання на коронавірусну 

інфекцію та уникнення необґрунтованого (без нагальної потреби) збільшення 

мобільності окремих категорій громадян - особам, які мають право на 

безкоштовний проїзд, рекомендувати утриматися від поїздок громадським 

транспортом до завершення карантинних заходів.  

     14. Департаменту праці та соціального захисту населення вжити додаткових 

заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко 

проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 

перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.  

     15. Установам, організаціям та підприємствам, не залежно від форми 

власності, розташованим на території міста неухильно дотримуватися 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України. 

     14.  Структурним підрозділам Ужгородської міської ради відповідно до 

компетенції   виконати заходи у рамках постанови № 846 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641», якою 

затверджено ПОРЯДОК здійснення протиепідемічних заходів під час  організації 

та проведення виборів.  

     16. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання вимог 

карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування 

громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи та необхідність 

дотримання карантину   –  на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у 

соціальних мережах, через засоби масової інформації. 

     17. Із 22 вересня 2020 року подальшу роботу установ, організацій та 

підприємств, розташованих на території міста (у частині, що стосується 

обмежень згідно із постановою КМУ № 641, із змінами 848 )   проводити  у 

відповідності до зазначеного рішення міської комісії з питань ТЕБ та НС.   

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

          

Заступник міського голови,  

перший заступник голови комісії 

з питань ТЕБ та НС                                                                      Василь ГОМОНАЙ 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК 

  


