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П Р О Т О К О Л  № 7 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

 

24.02.2021 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

 

          Головував:   міський голова, голова місцевої комісії з питань ТЕБ та НС  

Богдан АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 24 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені: регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, начальник 

управління у справах культури, молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА.  

          Питання І.  Про встановлення МОЗ України на території Закарпатської 

області «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки та відповідних  обмежень 

у рамках 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» (із 

змінами). Ознайомлення із рішенням Регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 лютого 2021 року 

(протокол  № 3). 

      СЛУХАЛИ: Міського голову,  голову місцевої комісії з питань ТЕБ та 

НС  Богдана АНДРІЇВА, який довів рішення Регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24.02.2021 

(протокол № 3, додається) щодо обмежень, впроваджених у Закарпатській 

області у  рамках 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» (із змінами) та інформацію щодо встановлення МОЗ України на 

території Закарпатської області «помаранчевого» рівня епідемічної небезпеки. 

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 ситуацію у місті Ужгород.  

         Інші посадові особи повідомили у частині, що стосується, про результати 

виконання заходів у місті Ужгород із попередження поширення COVID-19.   

         Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

         1. Взяти до відома, що відповідно до рішення МОЗ України від 24 лютого в 

Закарпатській області встановлено «помаранчевий» рівень епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19.  

     2. Беручи до уваги рішення Регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 лютого 2021 року 

(протокол  № 3),  та 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» (із змінами), відповідним структурним підрозділам негайно провести 

відповідне інформування населення міста Ужгород та роз’яснювальну роботу 

щодо постанови Кабінету Міністрів України 17.02.2021 №  104 «Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 09 грудня 2020 № 1236», 

особливо у частині карантинних обмежень (додається). 

        3. 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.  

        4. Активізувати   роботу   мобільних    груп   по    контролю  за   самоізоляцією 

(розпорядження   керівника  робіт   із ліквідації НС у місті Ужгород 29.03.2020 

№ 4, 18.06.2020 № 31). З метою забезпечення поточного контролю за 

перебуванням осіб в місці самоізоляції, беручи до уваги вимоги пунктів 5-17 

постанови КМУ № 1236, Ужгородському  районному управлінню поліції ГУ 

Національної поліції в Закарпатській області, задіяним закладам охорони 

здоров’я міста (у разі необхідності із задіянням посадових осіб, уповноважених 

міськвиконкомом Ужгородської міської ради) посилити у місті  проведення 

заходів з контролю за самоізоляцією відповідно до внутрішнього порядку. 

Директору КНП Ужгородського ЦПМСД  (Козак Т.Ю.) та директору 

Ужгородської  міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр (Пшеничний О.Г.), секретаріату Штабу постійно надавати до 

Ужгородського  районного управління поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області інформацію щодо осіб, які підлягають самоізоляції. Для 

проведення контролю в телефонному режимі задіяти службу оперативного 

реагування міськради. 

5. Управлінню муніципальної варти Ужгородської міської варти, 

Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області у рамках діяльності 

моніторингових груп посилити проведення рейдових перевірок щодо 



дотримання суб’єктами господарювання встановлених вимог стосовно 

функціонування в умовах адаптивного карантину. Особливу увагу звернути на 

дотримання маскового режиму, соціальної дистанції та визначених заходів 

дезінфекції у закладах харчування, ринках та громадському транспорті; 

проведення посилених рейдових перевірок ресторанів, інших закладів 

харчування та відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях відвідувачів, 

особливо під час проведення заходів дозвілля, враховуючи обмеження у роботі 

згідно із постановою КМУ № 1236. Провести роз’яснювальну роботу з 

суб’єктами, що здійснюють реалізацію продуктів харчування та промислової 

групи на ринках щодо необхідності: дотримання вимог керівних документів, що 

регламентують роботу у період тимчасового обмеження роботи; встановлення 

захисних екранів між продавцями та покупцями; запровадження  не менше 1 разу 

у тиждень – санітарного дня для проведення повної дезінфекції; запровадження 

обов’язкового температурного скринінгу. 

      6. До роботи   мобільних    груп залучати (за згодою) представників засобів 

масової інформації. Посилити належне взаємоінформування між службами, що 

залучаються до контролю за дотриманням  вимог протиепідемічних та 

карантинних заходів, щодо запобігання поширення у місті коронавірусної 

хвороби COVID-19. Управлінню муніципальної варти продовжити активну 

роботу щодо інформування населення про посилення у місті Ужгород 

протиепідемічних заходів із залученням наявних мобільних (переносних) засобів 

оповіщення. Суб’єктам господарювання  через наявні об’єктові системи 

оповіщення здійснювати відповідні повідомлення для відвідувачів щодо 

необхідності дотримання карантинних вимог. 

      7.  Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, ГУ Національної поліції в Закарпатській області, 

Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП спільно із 

підрозділами Національної гвардії України, управлінню муніципальної варти 

Ужгородської міської варти забезпечити та посилити у місті Ужгород контроль 

за виконанням вимог обмежувальних заходів у період карантину, особливо у 

частині необхідності перебування в громадських будинках і спорудах, 

громадському транспорті із вдягнутими засобами індивідуального захисту, 

зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно.    

      8. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, управлінню муніципальної варти Ужгородської міської 

варти Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП 

Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області забезпечити подання до Штабу 

щоденної інформації про результати проведених заходів (кількість проведених 

рейдів, кількість перевірених суб’єктів господарювання, кількість і вид 

складених протоколів, проведених превентивних заходів тощо). 

      9. Керівництву освітніх закладів міста Ужгород забезпечити: 

      9.1. Навчання здобувачів освіти з урахуванням введених карантинних 

обмежень у т.ч  у рамках перебування на дистанційному навчанні та самоізоляції;   

      9.2. Неухильне дотримання санітарних норм і правил;   



      10. Управлінню освіти (Мухомедьянова Н.Б.), управлінню у справах 

культури, молоді та спорту (Василиндра О.М.), департаменту соціальної 

політики (Келемец А.М.), керівникам закладів освіти міста Ужгород: 

      10.1. Забезпечити контроль щодо отримання інформації про виявлені 

випадки захворювання на коронавірус серед учнів (вихованців), викладацького 

складу, працівників закладів освіти та про осіб, які перебувають на стаціонарі в 

закладах соціального захисту. Негайно інформувати  Ужгородську міськрайонну 

філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» та  

Ужгородського міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби  в Закарпатській області про випадки захворювання на 

коронавірус серед працівників закладів з метою своєчасного вжиття відповідних 

протиепідемічних заходів; 

      10.2. На засіданнях педагогічних рад розглянути можливість перенесення 

весняних канікул на перший тиждень березня 2021 року для закладів 

позашкільної та  загальної середньої освіти; 

      10.3.  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;     

      10.4. Надсилати до міського штабу із ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації у місті Ужгород щотижнево у четвер до 12.00, інформацію окремо по 

кожному освітньому закладу у т.ч. відсотковому  співвідношенні (кількість 

виявлених випадків, кількість осіб, які перебувають на самоізоляції, загальна 

кількість здобувачів освіти та персоналу закладу освіти відповідно до штатного 

розпису). 

      11. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області,  Ужгородському міському управлінню головного 

управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області у рамках діяльності 

моніторингових груп перевіряти  роботу спортивних гуртків на території міста 

(у т.ч.  в освітніх закладах тощо) на предмет дотримання введених зазначеною 

постановою карантинних обмежень, у т.ч. «Протиепідемічних заходів в деяких 

закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України 18.09.2020 № 54. 

      12. Управлінню у справах культури, молоді та спорту (Василиндра О.М.) 

додатково довести до керівників релігійних громад у місті Ужгород інформацію 

щодо необхідності дотримання протиепідемічних обмежень під час проведення 

відповідних заходів. 

      13. Департаменту міського господарства продовжити у місті організацію 

проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 

санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах  

дезінфікуючими засобами, що дозволені для цих цілей. 

      14. Департаменту соціальної політики вживати додаткових заходів щодо 

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.  Забезпечити 

роботу  установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги 

сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, 



денне перебування) для відвідування  отримувачами соціальних або 

реабілітаційних послуг виключно із дотриманням протиепідемічних вимог. 

     15. Установам, організаціям та підприємствам, незалежно від форми власності 

та підпорядкування, розташованим на території міста, мешканцям та гостям 

міста неухильно дотримуватися рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів, затверджених постановою КМУ № 1236 та 

відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України. 

Рекомендувати установам, організаціям та підприємствам, незалежно від форми 

власності та підпорядкування, розташованим на території міста, запровадити  не 

менше 1 разу у тиждень – санітарний день для проведення повної дезінфекції. 

      16. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (Курах І.І.) із 

урахуванням наявного у закладі охорони здоров’я ліжкового фонду 

дотримуватись  оснащення щонайменше 80 відсотків визначеного ліжкового 

фонду для госпіталізації хворих на COVID-19 матеріально-технічним 

обладнанням для постачання кисню в палатах. 

      17. Керівникам комунальних некомерційних підприємств сфери охорони 

здоров’я міста Ужгород забезпечити: неухильне дотримання санітарно-

епідемічного законодавства, визначених карантинних вимог у закладах охорони 

здоров’я; безперервне надання медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 

для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та здоров'я. 

      18. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної роботи 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. 

      19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  відповідальних 

виконавців.   

  

 

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО     24  

                      «ЗА» 24 

              «ПРОТИ» - нема   

          

 

Міський голова,  

голова комісії з питань ТЕБ та НС                                         Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК 

 

 

  


