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П Р О Т О К О Л  № 12 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

29.05. 2020 р.                                     м. Ужгород                                  

           

 

           Головував:   міський голова, голова місцевої комісії ТЕБ та НС  Богдан 

АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 20 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені: начальник управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА,  

начальник управління у справах культури, молоді та спорту Ольга 

ВАСИЛИНДРА, заступник начальника департаменту праці та соціального 

захисту населення Мирослав ГОРВАТ, директор комунального підприємства 

«Ужгородський муніципальний транспорт» Ужгородської міської ради Віталій 

ГОТРА, 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. 

          СЛУХАЛИ: 1. Міського голову, голову місцевої комісії ТЕБ та НС  Богдан 

АНДРІЇВ, який довів рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій 29.05.2020 (протокол № 8)  про 

послаблення протиепідемічних заходів на території  області; 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, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», відповідні тимчасові рекомендації 

щодо організації протиепідемічних заходів, затверджені постановами Головного 

державного   санітарного  лікаря  України 27.04.2020 № 14; 09.05.2020 № 15-20; 

16.05.2020 № 21; 21.05.20202 № 22-25; 26.05.2020 № 27-28. 

На виконання розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків  

надзвичайної ситуації  26.05.2020 № 23 слухали доповіді: начальника управління 

охорони здоров’я Василя РЕШЕТАРЯ, начальника відділу  транспорту Петро 

БОБИКА, заступника начальника департаменту праці та соціального захисту 



населення Мирослава ГОРВАТА, начальника управління освіти Наталію 

МУХОМЕДЬЯНОВУ, начальника управління у справах культури, молоді та 

спорту Ольгу ВАСИЛИНДРУ, начальника управління житлово - комунального 

господарства департаменту міського господарства  Олександру ТУРЯНЧИК, 

начальника управління  економічного розвитку міста Павла ЛОГВІНОВА, про 

стан готовності до впровадження зазначених заходів на території міста. 

  Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 1.1.  Інформацію щодо можливості впровадження заходів із послаблення 

карантину у місті Ужгород взяти до уваги.  

 1.2.   Враховуючи рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій 29.05.2020  ( пункт  2 протоколу 

№ 8) ввести на території міста Ужгород  послаблення протиепідемічних 

заходів та дозволити:       

З 1 червня 2020 року: 

проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше 50 осіб; 

проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи 

на 10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід; 

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, 

спа-зон); 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-

центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 

осіб); 

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів громадським 

транспортом у міському сполучені, за умови перевезення пасажирів в межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб; 

            відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної 

атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих 

заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та 

тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 

підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-

технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою 

дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах; 

           закладам охорони здоров'я проведення планових заходів з госпіталізації.  

З 9 червня 2020 року: 

відвідування закладів дошкільної освіти. Роботу закладів розпочинати за 

рішенням керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті, 

виходячи із епідеміологічної обстановки та готовності конкретного закладу 

щодо дотримання встановлених епідемічних вимог (засоби захисту, дезінфекції, 

термометрії, забезпеченість продуктами харчування тощо). 

       1.3. Ужгородській  міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр» МОЗ України спільно із управлінням охорони здоров’я: 



       1.3.1. Забезпечити щоденно подання до місцевої комісії ТЕБ та НС 

інформації щодо кількості мешканців міста Ужгород, у яких виявлено 

захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

        1.3.2. Відповідно до підпункту 5.2. пункту 5 рішення  регіональної комісії з 

питань   техногенно-екологічної   безпеки та надзвичайних ситуацій 29.05.2020  

(протокол № 8),  у разі погіршення епідеміологічної ситуації або при виникненні 

локальних випадків (осередків) інфікування коронавірусом  

COVID-19 на території м. Ужгород  ‒  забезпечити своєчасне подання інформації 

для  прийняття місцевою комісією з питань ТЕБ та НС оперативних рішень щодо 

їх локалізації та вжиття визначених протиепідемічних заходів, у тому числі 

введення більш жорстких (додаткових) карантинних обмежень.  

        1.3.3. При підтвердженні можливих випадків інфікування COVID-19 

забезпечити виконання заходів, передбачених розпорядженням керівника робіт 

із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті 29.03.2020 № 5. 

        1.4. Зобов’язати суб’єктів господарювання, керівників закладів (установ) та 

організацій, незалежно від форми власності, які розташовані на території міста 

Ужгород, а також перевізників, при перевезенні пасажирів на міських 

автобусних маршрутах: 

        1.4.1. Забезпечити безумовне дотримання санітарних норм і правил;  

        1.4.2. Негайно інформувати  міськрайонну філію ДУ «Закарпатський 

обласний лабораторний центр» МОЗ України  (цілодобовий тел. 64-08-67), 

міське управління головного управління Держпродспоживслужби  в 

Закарпатській області (цілодобовий  тел. 67-33-19) та управління охорони 

здоров’я ( через службу оперативного реагування моб. 050-990-51-00, тел. 1567) 

про випадки захворювання на коронавірус серед працівників закладів, які 

передбачають прийом та спілкування із відвідувачами з метою своєчасного 

вжиття відповідних протиепідемічних заходів у т.ч. уникнення  можливого 

притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності керівників, 

які порушують вимоги статті 42 КУпАП «Порушення санітарних норм» та  статті 

325 КК України «Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання 

інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».   

        1.5. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 

області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП 

забезпечити: охорону публічної (громадської) безпеки і порядку на прилеглій 

території до об’єктів госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, обсервації; в 

межах компетенції контроль за дотриманням обсервації, самоізоляції; посилити 

патрулювання громадських місць; вжиття інших заходів, спрямованих на 

виконання вимог постанов КМУ № 211 (із змінами) та № 392, якими 

запроваджені карантинні заходи. 

       1.6. З метою забезпечення вимог 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, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

керівнику міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр» МОЗ України продовжити щоденне інформування Ужгородського 

відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області про осіб, які 

підлягають контролю самоізоляції. 

https://ips.ligazakon.net/document/view/KD0005?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress01


      1.7. Ужгородському міському управлінню Головного управління 

Держпроспоживслужби в Закарпатській області, спільно із Ужгородським 

відділом ГУНП в Закарпатській області, управлінням муніципальної варти 

Ужгородської міської ради, відповідно до Законів України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», продовжити проведення у місті Ужгород 

моніторингових обстежень на предмет дотримання санітарно-епідемічного 

законодавства.   

      1.8. 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. 

      1.9. 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 необгрунтованого (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.  

      1.10. Рекомендувати Управлінню патрульної поліції в Закарпатській області 

та головному управлінню Держпродспоживслужби в Закарпатській області 

здійснювати нагляд та контроль за перевезеннями пасажирів на міських 

автобусних маршрутах в частині забезпечення перевізниками карантинних 

вимог та обмежень. 

      1.11. 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.  

      1.12. Управлінням:  охорони здоров’я; економічного розвитку  міста; освіти; 

у справах культури, молоді та спорту; департаменту міського господарства; 

відділу транспорту  довести до підприємств, незалежно від форми власності, 

відповідних організацій та установ міста Ужгород впроваджені тимчасові 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

постановами   Головного   державного   санітарного лікаря  України 27.04.2020 

№  14;   09.05.2020 № 15-20; 16.05.2020 № 21; 21.05.20202 № 22-25; 26.05.2020  

№ 27-28 для виконання у частині, що стосується та рішення регіональної і 

місцевої комісії. Здійснювати відповідний контроль за дотриманням 

карантинних обмежень на підприємствах, установах та організаціях, які входять 

до сфери управління міської ради.  

      1.13. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування громадськості 

про запровадження місцевою комісією  з питань ТБ та НС заходів із послаблення 

карантину у місті Ужгород   –  на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у 

соціальних мережах, через засоби масової інформації. 



                                                                            Термін: постійно на період  

                                                                                                      карантину 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

СЛУХАЛИ: 2.   Начальника відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства  Ужгородського міського управління ГУ 

Держпродспоживслужби  в Закарпатській області Людмилу КОЛОМОЄЦЬ  про 

заходи згідно із планом щодо профілактики отруєнь грибами серед населення  

міста Ужгород на 2020 рік. 

           Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

   2.1. Інформацію про організацію заходів щодо профілактики отруєнь 

грибами серед населення міста Ужгорода на 2020 рік прийняти до уваги. 

            2.2. Затвердити «План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед 

населення  міста Ужгород на 2020 рік» (додається). 

   2.3.Керівнику Ужгородського міського управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області: 

    2.3.1. Довести «План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед 

населення  міста Ужгород на 2020 рік» до відповідальних виконавців. 

            2.3.2.  Надати інформацію про правила профілактики отруєння грибами у 

відділ інформаційної роботи Ужгородського міськвиконкому для оприлюднення 

на офіційному Веб-сайті Ужгородської міської ради. 

            2.4. Управлінню економічного розвитку міста забезпечити контроль за 

реалізацією грибів на зареєстрованих ринках (всіх форм власності). 

            2.5. Управлінню муніципальної варти вжити відповідні заходи по 

недопущенню реалізації грибів на стихійних ринках, авто-та залізничному 

вокзалах та в інших невстановлених місцях. 

            2.6. Управлінню охорони здоров'я:  

            2.6.1. Організувати та провести серед фахівців навчання з питань клініки, 

діагностики отруєнь грибами та надання медичної допомоги; 

            2.6.2. Забезпечити термінове повідомлення відповідних органів 

управління, Ужгородського міського  управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області, Ужгородського міськрайонного управління філії ДУ 

«ЗОЛЦ» МОЗ України про кожний випадок отруєнь грибами. 

            2.7.  Ужгородському міському  управлінню Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області організувати проведення розслідування кожного випадку 

отруєння грибами з наступним повідомленням відповідних інстанцій. 

                                           Термін:  період збору  

                                                                                                        та реалізації грибів 

ГОЛОСУВАЛО     20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 



СЛУХАЛИ: 3. Інформацію  представника АТ «Закарпатгаз» про стан 

дотримання техніки безпеки у газовому господарстві згідно чинного 

законодавства (додається). 

  Заслухавши інформації із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія  ВИРІШІИЛА:  

 3.1. Інформацію про стан дотримання техніки безпеки у газовому 

господарстві згідно чинного законодавства прийняти до уваги. 

3.2. АТ «Закарпатгаз» постійно дотримуватися техніки безпеки у газовому 

господарстві згідно чинного законодавств. 

 

  

                                                                            Термін: постійно  

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

Міський голова, голова  

комісії ТЕБ та НС                                                                        Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

  

 

  


