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          Члени штабу (всього 17)   

        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.  

       Порядок денний:  

         Розгляд наявної інформації щодо виявлених порушень під час 

функціонування закладів торгівлі та громадського харчування  вимог статті  24 

Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», наявності скупчення осіб, особливо у нічний час,  порушення ними 

карантинних вимог. 

       Вжиття відповідних протиепідемічних заходів щодо мінімізації поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

       Доповідачі:  

       Начальник міського штабу  із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород, 

начальник  управління охорони здоров’я Василь РЕШЕТАР  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 погіршення епідеміологічної обстановки у місті 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T400400?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
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Ужгород. При цьому, було наголошено про наявні у місті випадки 

недотримання  громадянами соціальної дистанції та інші передумови до 

розповсюдження захворюваності на COVID-19.   

        Начальник управління економічного розвитку міста Павло ЛОГВІНОВ 

повідомив про скарги громадян міста на: порушення режиму функціонування у 

нічний час закладами торгівлі та громадського харчування, а саме  вимог статті  

24 Закону України «Про   забезпечення   санітарного    та    епідемічного  

благополуччя населення» (покладається обов'язок на всіх громадян, а також 

підприємства, установи, різні організації, державні та місцеві органи 

влади дотримуватися встановлених санітарними правилами норми 

допустимого шуму і звучання); наявність скупчення осіб, особливо у нічний 

час; порушення ними карантинних вимог,  що у свою чергу створює 

передумови до можливого  розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-

19. Окрім того було наголошено, що окремі заклади торгівлі та громадського 

харчування працюють у нічний час без погодженого режиму роботи. 

 

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, штаб ВИРІШИВ: 

1. Додатково попередити власників закладів торгівлі та громадського 

харчування про необхідність  дотримання усіх вимог карантинних заходів. 

2. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради довести до власників 

закладів громадського харчування міста Ужгород впроваджені відповідні 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

постановами Головного державного санітарного лікаря України    09.05.2020 

№18 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на 

період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19) та внесеними змінами постановою 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)». 

3. Враховуючи наявну інформацію щодо порушень вимог статті  24 Закону 

України «Про   забезпечення   санітарного    та    епідемічного  благополуччя 

населення», Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП провести моніторингові обстеження роботи зазначених 

закладів у нічний час на предмет дотримання  встановлених карантинних 

вимог та (враховуючи відповідні звернення) наявності погодженого режиму 

роботи. Про результати повідомити міський штаб із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації.  

 

Заступник міського голови, 

т.в.о. керівника робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                            Ігор ФАРТУШОК 

 

Секретар штабу                          Ростислав ЧОПИК 
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