
                                                                                                
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  №  8 

планового засідання комісії у режимі реального часу через мережу Інтернет 

 

 

03.03. 2021 р.                                         м. Ужгород                                  

 

          Головував:   заступник міського голови, перший заступник  голови комісії 

ТЕБ та НС  Юрій РАХІВСЬКИЙ. 

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

 Питання:  

1. Про  внесення змін та доповнень до паспорту ризику виникнення НС на 

території  м. Ужгород. 

2. Про стан транспортного забезпечення заходів ЦЗ. 

3. Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя міста 

за минулий рік, затвердження плану заходів із забезпечення санітарно-

епідемічного благополуччя населення м. Ужгород у весняно-літній 

період 2021 року.  

4. Про стан ветеринарно-санітарних робіт у м. Ужгород.        

5. Про стан безпечної експлуатації ХНО.   

6. Про стан протипожежного постачання у місті Ужгород. 

          Розгляд питань порядку денного. 

          І. Ознайомилися з інформацією Ужгородського міськрайонного відділу 

управління ДСНС України у Закарпатській області про  внесення змін та 

доповнень до паспорту ризику виникнення НС на території  м. Ужгород. 

  Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію про внесення змін та доповнень до паспорту ризику 

виникнення НС на території  м. Ужгород прийняти до уваги; 

 2. Затвердити паспорт ризику виникнення НС на території   м. Ужгород 

(додається).   

         ІІ. Ознайомилися з інформацією відділу транспорту Ужгородської міської 

ради про стан транспортного забезпечення заходів ЦЗ. 

        Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

         1. Інформацію відділу  транспорту Ужгородської міської ради про стан 

транспортного забезпечення заходів ЦЗ  прийняти до уваги (додається). 



    2. Здійснення регулярних перевезень пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування проводити виключно відповідно до чинного 

законодавства (у т.ч. в умовах діючих карантинних обмежень).    

         ІІІ. Ознайомилися з інформацією Ужгородської  міськрайонної філії ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр» та Ужгородського міського 

управління головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області  про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя міста 

за минулий рік, план заходів із забезпечення санітарно-епідемічного 

благополуччя населення м. Ужгород у весняно-літній період 2021 року.           

          Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

 1. Інформацію про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя міста за минулий рік прийняти до уваги (додається). 

 2. Затвердити  «План заходів із забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя населення м. Ужгород у весняно-літній період 2021 року» 

(додається). 

         ІV. Ознайомилися з інформацією Ужгородської міської державної лікарні 

ветеринарної медицини про стан ветеринарно-санітарних робіт у м. Ужгород у 

розрізі відповідних планів: ветеринарно-санітарних робіт на 2021 рік, 

проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів по профілактиці 

заразних хвороб тварин на 2021 рік, проведення діагностичних досліджень по 

профілактиці заразних хвороб тварин на 2021 рік. 

 Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

          1. Інформацію про стан  ветеринарно-санітарних робіт у м. Ужгород  міста 

прийняти до уваги. 

          2. Затвердити  «План   ветеринарно-санітарних   робіт    на     2021   рік у м. 

Ужгород», «План проведення щеплень і лікувально-профілактичних заходів по 

профілактиці заразних хвороб тварин на 2021 рік у м. Ужгород», «План 

проведення діагностичних досліджень по профілактиці заразних хвороб тварин 

на 2021 рік у м. Ужгород» (додаються). 

          V. Ознайомилися з інформацією хімічно-небезпечних об’єктів про стан 

безпечної експлуатації ХНО (КП «Водоканал міста Ужгорода» та ДО 

«Укрпродконтракт»). 

          Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, з 

урахуванням обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію  про  стан безпечної експлуатації ХНО прийняти до уваги 

(додається); 

2. Провести коригування переліку підприємств, установ та організацій які 

знаходяться у секторах хімічного забруднення;  

3. З метою ефективного реагування на можливі надзвичайні ситуації, 

пов’язані із виникненням аварій на хімічно-небезпечних об’єктах здійснити 

необхідні коригування у планах реагування на надзвичайні ситуації. 

          VI. Ознайомилися з інформацією Ужгородського міськрайонного відділу 

управління ДСНС України у Закарпатській області про стан про стан 

протипожежного постачання у місті Ужгород (додається).  

 Ознайомившись з інформацією із зазначеного питання порядку денного, 

комісія ВИРІШИЛА: 



         1. Інформацію про стан протипожежного постачання у місті Ужгород  

прийняти до уваги (додається). На засіданні комісії у ІІІ кварталі 2021 року 

заслухати звіти керівників підрозділів міськради про проведену на 

підпорядкованих підприємствах, установах та організаціях, які входять до сфери 

управління міськради щодо реалізації вимог з питань техногенної та пожежної 

безпеки відповідно до розпорядження міського голови 25.01.2021 № 31 «Про 

заходи щодо забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території міста», 

у т.ч. про хід виконання заходів, визначених приписами Ужгородського 

міськрайонного відділу управління ДСНС України у Закарпатській області. 

  

                                                            Термін: у визначені документами   

                                                                                    терміни 

 
ГОЛОСУВАЛО    26  

                      «ЗА» 26 

              «ПРОТИ»__   

 

Заступник міського голови, 

перший заступник голови  

комісії ТЕБ та НС                                                                    Юрій РАХІВСЬКИЙ 

 

 

Секретар                                                                                    Ростислав ЧОПИК 

 


