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П Р О Т О К О Л  № 28 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

26.10.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   начальник відділу цивільного захисту населення, заступник   

голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Сергій ДМИТРІЄВ. 

          Присутні:  члени комісії - 25 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені:   регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, начальник  

управління освіти Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА, заступник начальника  

управління у справах культури, молоді та спорту Мар’яна ЧЕГІЛЬ.            

           У режимі реального часу через Інтернет у засіданні також приймає 

міський штаб із ліквідації наслідків НС.  

         СЛУХАЛИ: Начальника відділу цивільного захисту населення, заступника   

голови місцевої комісії з питань ТЕБ та НС Сергія ДМИТРІЄВА який  довів   

рішення  Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 23 жовтня 2020 року № 39  із 00.00 годин 26 жовтня  

2020 року віднесення міста Ужгород до зони епідемічної небезпеки поширення 

COVID-19 - «помаранчева» та рішення регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки 23.10.2020 (протокол  № 22) про необхідність забезпечення 

прийняття невідкладних рішень щодо запровадження додаткових 

обмежувальних протиепідемічних заходів.  

 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:            

        1. Відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 жовтня 2020 року № 39,   

встановити із 00.00 годин 26 жовтня 2020 року рівень епідемічної небезпеки зону 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території міста Ужгорода - 

«помаранчеву».  



        2. На виконання абзацу 2 пункту 2 розділу І рішення регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки 23.10.2020 (протокол  № 22) заборонити 

на території міста Ужгород перебування в громадських будинках і спорудах, 

громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, 

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

виготовлених самостійно. 

         3. Наголосити на необхідності неухильного виконання запроваджених 

відповідно до рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та НС 22.09.2020 (протокол 

№ 25) із змінами ( протокол № 27) протиепідемічних заходів, особливо у частині, 

що стосується роботи суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування та транспортного перевезення тощо. 

          4. На виконання пункту 4 рішення розділу І рішення регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки 23.10.2020 (протокол  № 22) у рамках 

забезпечення прийняття невідкладних рішень щодо запровадження додаткових 

обмежувальних протиепідемічних заходів у місті Ужгород: 

          4.1. Мобільним групам посилити контроль в частині дотримання вимог 

карантинних обмежень, а саме: роботи кафетеріїв у продовольчих магазинах, що 

працюють у цілодобовому режимі; 

          4.2. Обмежити проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів (у разі проведення заходів  організатор 

забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 

метра); заходи проводити виключно у відповідності до впроваджених 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України.    

         4.3. У зв'язку із підвищенням рівня захворюваності, з метою запобігання 

подальшого поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 та для 

забезпечення довезення до місць роботи медичних працівників та працівників 

інших категорій, які забезпечують стабільне функціонування об'єктів 

життєзабезпечення міста, а також враховуючи те, що в органах соціального 

захисту населення, територіальних органах Пенсійного фонду України робота 

розпочинається о 10 годині рекомендувати пільговим категоріям громадян, 

особливо особам похилого віку, утримуватись від поїздок у громадському 

транспорті у години «пік». 

       4.4. Рекомендувати організаціям, установам та підприємствам незалежно від 

форми власності опрацювати питання щодо запровадження на період дії 

карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які 

передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від  

розташування, галузевої належності, специфіки виконання робіт чи надання 

послуг.  З метою обмеження скупчення осіб в транспорті та на шляхах 

прямування на роботу/з роботи застосування за можливості гнучкого режиму 

робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і закінчення роботи 

для різних категорій працівників, позмінну роботу працівників, а за технічної 

можливості - також роботу в режимі реального часу через Інтернет із 

збереженням заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу;  переглянути 

режим роботи Ужгородської міської ради. 

       5. З метою обмеження скупчення осіб, перевізникам розробити графіки 

курсування громадського транспорту в день шанування пам’яті померлих 1 

листопада 2020 року.  



5.1. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 

області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП, 

Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області, управлінню муніципальної 

варти забезпечити контроль за дотриманням протиепідемічних вимог на 

непродовольчих ринках, торгових об’єктах з продажу атрибутики до дня 

вшанування пам’яті померлих 1 листопада. 

6. Міському штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород підготувати 

відповідного листа до Регіонального штабу із ліквідації наслідків НС у 

Закарпатській області щодо розгляду питання можливого використання 

приміщень медичних підрозділів вч А 1556  у місті Ужгород для  госпіталізації 

пацієнтів з підозрілим/підтвердженим випадком COVID-19.  

7. Начальнику управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради, 

керівнику комунального некомерційного підприємства «Ужгородська міська 

дитяча лікарня» Ужгородської міської ради розгорнути ліжка та забезпечити 

готовність закладу до прийому дітей з підозрою на інфекційні захворювання 

(окрім COVID -19) із м. Ужгород,  Ужгородського, Перечинського та 

Великоберезнянського районів. 

     8. Директору комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради, на виконання листа  

регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській 

області 23.10.2020 № 13/96  терміново надати до міського штабу із ліквідації 

наслідків НС у місті Ужгород інформацію  про хід заключення договорів та 

виконання робіт по забезпеченню ліжкового фонду медичного закладу киснем. 

     9. Відповідним структурним підрозділам продовжити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної 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. 

       

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО    25 

                      «ЗА» 25 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

   

        

Начальник відділу цивільного захисту 

населення, заступник голови комісії 

з питань ТЕБ та НС                                                                   Сергій ДМИТРІЄВ 

 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК 

  


