
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

88000, м.Ужгород, пл.Поштова,3, тел.- факс 61 34 00  

E-mail: vcz@rada-uzhgorod.gov.ua 

 

П Р О Т О К О Л  № 32 

 

планового засідання місцевої комісії ТЕБ та НС м. Ужгород 
 

 16.12.2020 р.                                         м. Ужгород                                  

 

           Головував:   Заступник міського  голови,  перший заступник голови 

місцевої комісії ТЕБ та НС  Юрій РАХІВСЬКИЙ. 

           Присутні:  члени комісії (за окремим списком) - 26  чол. Запрошені 

керівники територіальних спеціалізованих служб. 

        ПИТАННЯ:  

        1. Про постанову 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». 

       2. Затвердження  переліку потенційно-небезпечних об’єктів м. Ужгород, 

переліку небезпечних ділянок, територій інженерних споруд м. Ужгород та 

переліку об’єктів підвищеної небезпеки міста, які підлягають обладнанню 

системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та 

оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах м. Ужгород. 

       3. Затвердження Плану основних заходів щодо попередження пожеж, аварій 

та інших НС, недопущення та травмування людей на об’єктах економіки в місті 

Ужгород на 2021 рік. 

       4.  Тренування із членами ТЕБ та НС і керівниками територіальних 

спеціалізованих служб міста Ужгород із питань пропуску льодоходу, повені і 

паводків. Звіт про роботу місцевої комісії ТЕБ та НС у 2020 році та затвердження 

плану роботи місцевої комісії ТЕБ та НС на 2021 рік. 

 

       СЛУХАЛИ: 1. Заступника міського  голови,  першого заступника голови 

місцевої комісії ТЕБ та НС  Юрія РАХІВСЬКОГО, який довів вимоги 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». 

   Заступника начальника  управління охорони здоров’я  Ірину СТОЛЯРОВУ, 

яка, 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:            

       1.1. Відповідним структурним підрозділам негайно провести 

роз’яснювальну роботу щодо 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». 

   1.2.  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.  

       1.3. Рішення   місцевої   комісії з питань ТЕБ та НС  13.11.2020 (протокол № 

30) в частині карантинних обмежень визнати таким, що втратило чинність із 

19.12.2020 року.   

       1.4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  відповідальних 

виконавців.   

 

 Термін: постійно у період карантину 
ГОЛОСУВАЛО    26  

                      «ЗА» 26 

              «ПРОТИ»__   

 

 

       СЛУХАЛИ: 2. Інформацію Ужгородського міськрайвідділу управління 

ДСНС України у Закарпатській області про розгляд до затвердження  переліку 

потенційно-небезпечних об’єктів м. Ужгород, переліку небезпечних ділянок, 

територій інженерних споруд м. Ужгород та переліку об’єктів підвищеної 

небезпеки міста, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх 

виникнення на об’єктах м. Ужгород. Доповідач начальник Ужгородського 

міськрайвідділу УДСНС України у Закарпатській області, перший заступник 

голови комісії Віталій ІЛЬНИЦЬКИЙ.  

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

       2.1. Затвердити перелік потенційно-небезпечних об’єктів м. Ужгород  

(додається). 

       2.2. Затвердити перелік небезпечних ділянок, територій інженерних споруд 

м. Ужгород  та  Перелік об’єктів підвищеної небезпеки міста, які підлягають 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220


обладнанню системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних 

ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення на об’єктах м. Ужгород 

(додаються). 

       2.3. Ужгородському міськрайвідділу управління ДСНС України у 

Закарпатській області довести до керівників об’єктів підвищеної небезпеки про 

необхідність встановлення обладнання системами раннього виявлення загрози 

виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх 

виникнення. 

                                                                     Термін: невідкладно 

 
ГОЛОСУВАЛО    26  

                      «ЗА» 26 

              «ПРОТИ»__   

 

       СЛУХАЛИ: 3. Інформацію Ужгородського міськрайвідділу управління 

ДСНС України у Закарпатській області про стан пожежної та техногенної 

безпеки у місті Ужгород, розгляд до затвердження основних заходів щодо 

попередження пожеж, аварій та інших НС, недопущення та травмування людей 

на об’єктах економіки в місті Ужгород на 2021 рік. Доповідач начальник 

Ужгородського міськрайвідділу УДСНС України у Закарпатській області, 

перший заступник голови комісії Віталій ІЛЬНИЦЬКИЙ. 

      Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

      3.1. Інформацію про стан про стан пожежної та техногенної безпеки у місті  

Ужгород прийняти до уваги (додається). 

      3.2. Затвердити основні заходи щодо попередження пожеж, аварій та інших 

НС, недопущення та травмування людей на об’єктах економіки в місті Ужгород 

на 2021 рік (додається). 

                                                                                                    Термін: невідкладно 

 
ГОЛОСУВАЛО    26  

                      «ЗА» 26 

              «ПРОТИ»__   

 

       СЛУХАЛИ: 4. Інформацію начальника відділу цивільного захисту 

населення Сергія ДМИТРІЄВА щодо звіту про роботу місцевої комісії з питань 

ТЕБ та НС у 2020 році та інформацію до затвердження плану роботи місцевої 

комісії з питань ТЕБ та НС на 2021 рік. Зокрема, у 2020 році проведено 32 

засідань комісії, із них 30 позапланових, на яких у т.ч. було розглянуто всі 

планові питання,  що затверджені планом роботи комісії на 2020 рік та інші 

завдання, необхідність вирішення яких здійснено у рамках роботи комісії.  

      Сергій ДМИТРІЄВ провів спільне штабне тренування із членами комісії ТЕБ 

та НС і керівниками територіальних спеціалізованих служб міста Ужгород із 

питань пропуску льодоходу, повені і паводків (план проведення додається).   

 



        Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

        4.1. Інформацію виступаючого прийняти до уваги, затвердити план роботи 

комісії ТЕБ та НС на 2021 рік (додається). 

        4.2. У зв’язку із наставанням перiоду святкування Нового року та Рiздва 

Христового : 

       - ДМГ, управлінню освіти, управлінню у справах культури, молоді та спорту, 

управлінню охорони здоров’я спільно з інспекторським складом Ужгородського 

міськрайвідділу Управління ДСНС у Закарпатській області провести обстеження 

місць проведення новорічних та різдвяних свят; 

       -  керівникам  Ужгородського  відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, управлінню економічного розвитку міста, управлінню  

муніципальної варти, Ужгородського МРВ Управління ДСНС у Закарпатській 

області посилити контроль та вжити заходи щодо виявлення несанкціонованих 

місць торгівлі несертифікованими піротехнічними виробами, а виявлених 

порушників притягувати до відповідальності згідно до чинного законодавства.  

       - керівнику управління освіти  вжити заходи для проведення роз'яснювальної 

роботи щодо правил використання піротехнічних виробів, феєрверків, 

недопущення використання всіх видів піротехнічних виробів на територіях 

навчальних закладів міста. З порушниками проводити роз'яснювальну роботу із 

залученням батьків.  

 

                                                                            Термін: грудень 2020 - 2021 

 
ГОЛОСУВАЛО    26  

                      «ЗА» 26 

              «ПРОТИ»__   

 

 

 

Заступник міського голови, 

перший заступник голови  

комісії ТЕБ та НС                                                                    Юрій РАХІВСЬКИЙ 

 

  

Секретар                                                                                        Ростислав ЧОПИК 


