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П Р О Т О К О Л  № 18 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

22.07. 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, 

начальник  управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА, начальник  

управління культури молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА, директор КП 

«Водоканал м.Ужгорода» Станіслав КАРТАШОВ. 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 регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  21.07.2020 (протокол 

№15)  про деякі зміни у порядок роботи в Закарпатській області транспорту у 

міському  сполученні,  басейнів та спа-зон. 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 регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  21.07.2020 (протокол № 15):  

 



        1.1. Визнати таким, що втратив чинність абзац перший підпункту 1.2.4. 

пункту 1.2. розділу 1 рішення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 24.06.2020 (протокол №15) та абзац 4 

підпункту 1.2.1. пункту 1.2 розділу 1 рішення місцевої комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 19.06.2020 (протокол 

№14). 

        1.2. У місті Ужгород додатково дозволити: 

        1.2.1. Регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським 

транспортом у міському  сполученні у т.ч. у вихідні та святкові дні;  

        1.2.2. Роботу басейнів, спа-зон при дотриманні рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів, затверджених відповідними постановами 

Головного державного санітарного лікаря  України.  

        1.3. Згідно із рішенням регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій  21.07.2020 (протокол № 15) 

скасування вищенаведених обмежень стосується лише басейнів, функціонування 

яких здійснюється із застосуванням хлорвмісних або інших дезінфікуючих 

засобів.  Продовжити заборону на функціонування басейнів, ємностей, чанів 

тощо, які використовуються для плавання, відпочинку (оздоровлення) людей без 

проведення хлорування води або без використання інших засобів дезінфекції. 

        1.4. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення у місті Ужгород 

проводити виключно при дотриманні рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного 

санітарного лікаря  України: 21.05.2020 №22 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період 

карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», 

06.06.2020 №36 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

 Термін: до прийняття окремого 

рішення 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

        СЛУХАЛИ:  2. Директора КП «Водоканал м.Ужгорода» Станіслава 

КАРТАШОВА. Відповідно до листа Управління ДСНС України в Закарпатській 

області 17.07.2020 № 5205-3291/5225, на виконання Указу Президента України 

від 24.12.2019 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання пожежній безпеці 

в Україні», вимог протоколу № 7 регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 

20.08.2019, доручення зазначеної комісії № 1 від 24 січня 2020 року, у рамках 

виконання розпорядження міського голови 09.01.2020 №8 «Про заходи щодо 

забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста», на 

зазначеному засіданні місцевої комісії з питань ТЕБ та НС розглянуто питання  

щодо стану протипожежного водопостачання на території міста Ужгород. 

Зокрема, Станіслав КАРТАШОВ повідомив інформацію щодо загальної 

кількості пожежних гідрантів у місті Ужгород, які перебувають на балансі КП 

«Водоканал м. Ужгорода»; кількість (із них) несправних пожежних гідрантів; 

результати роботи у рамках плану заходів щодо покращення стану 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2020-%D0%BF?find=1&text=%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%89#w1_5
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2015.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2015.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2015.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2036.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2036.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2036.pdf


протипожежного водопостачання м. Ужгород на 2019-2020 роки; проблемні 

питання тощо.  

         Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення,  відповідно до розпорядження міського голови 09.01.2020 №8 «Про 

заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста»  

у т.ч.  Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту у м. Ужгород на 

2020-2024 роки, затвердженої рішенням XLІV сесії VII скликання 13.02.2020 

року №1881, комісія ВИРІШИЛА: 

        2.1. Департаменту міського господарства спільно із КП «Водоканал м. 

Ужгорода» вживати відповідних заходів щодо покращення стану 

протипожежного водопостачання, зокрема проведення ремонту несправних та 

встановлення нових пожежних гідрантів у м. Ужгород з системою  

централізованого водопостачання, облаштування місць забору води пожежно-

рятувальною технікою з природних та штучних  водоймищ (річок, ставків тощо) 

шляхом забезпечення під’їздів до них з твердим покриттям, встановлення пірсів, 

покажчиків їх місця розташування тощо. 

       2.2. Департаменту міського господарства (при проведенні ремонтних  робіт, 

надання дозволів на асфальтування проїзної частини, тощо) залучати 

представників КП «Водоканал м. Ужгорода» для уникнення заасфальтування, 

пошкодження пожежних гідрантів та мережі водовідведення поверхневих стоків.  

      2.3. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю 

здійснювати контроль за встановленням у новобудовах з масовим перебуванням 

людей  систем протипожежного водопостачання та коригування на мапі міста 

місць їх встановлення.  

 

                                   Термін: постійно 

 

  

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

Міський голова, 

Голова комісії ТЕБ та НС                                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

  

Секретар                                                                                         Ростислав ЧОПИК 

  


