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П Р О Т О К О Л  № 13 

планового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через Інтернет 

  

 

18.05. 2021 р.                                     м. Ужгород                                  

           

 

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

АНДРІЇВ. 

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

          Запрошені: представник АТ «Закарпатгаз», фахівець із питань цивільного 

захисту Вадим САПІНСЬКИЙ. 

  

СЛУХАЛИ: 1.   Начальника відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Ужгородського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області Людмилу КОЛОМОЄЦЬ  про 

заходи згідно із планом щодо профілактики отруєнь грибами серед населення  

міста Ужгород на 2021 рік. 

           Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

   1.1. Інформацію про організацію заходів щодо профілактики отруєнь 

грибами серед населення міста Ужгорода на 2021 рік прийняти до уваги; 

            1.2. Затвердити «План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед 

населення  міста Ужгород на 2021 рік» (додається); 

   1.3.Керівнику Ужгородського управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області: 

    1.3.1. Довести «План заходів щодо профілактики отруєнь грибами серед 

населення  міста Ужгород на 2021 рік» до відповідальних виконавців; 

            1.3.2.  Надати інформацію про правила профілактики отруєння грибами у 

відділ інформаційної роботи Ужгородського міськвиконкому для оприлюднення 

на офіційному Веб-сайті Ужгородської міської ради; 

            1.4. Управлінню муніципальної варти вжити відповідні заходи по 

недопущенню реалізації грибів на стихійних ринках, авто-та залізничному 

вокзалах та в інших невстановлених місцях; 



            1.5. Управлінню охорони здоров'я:  

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

діагностики отруєнь грибами та надання медичної допомоги; 

            1.5.2. Забезпечити термінове повідомлення відповідних органів 

управління, Ужгородське міськрайонне управління філії ДУ ЗОЛЦ МОЗ України 

про кожний випадок отруєнь грибами. 

                                             

                                                                                                   Термін:  період збору  

                                                                                                   та реалізації грибів 

 

СЛУХАЛИ: 2. 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:  

 2.1. Інформацію про стан дотримання техніки безпеки у газовому 

господарстві згідно чинного законодавства прийняти до уваги; 

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

господарстві згідно чинного законодавств. 

  

                                                                                         Термін: постійно  

 

СЛУХАЛИ: 3. Начальника відділу цивільного захисту населення, заступника 

голови місцевої комісії Сергія ДМИТРІЄВА про забезпечення населення 

ізолюючими протигазами.  Зокрема, Сергій ДМИТРІЄВ повідомив про внесені 

зміни до постанови Кабінету Міністрів України 19.08.202 № 1200 «Про 

затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та 

спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, 

приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного 

контролю» (із змінами) та звернув увагу, що наразі, на випадок загрози 

застосування ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження проти 

України в умовах воєнного стану, виникнення надзвичайних ситуацій на 

радіаційно та хімічно небезпечних об’єктах господарювання в умовах мирного 

стану  працівники формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту та 

непрацююче населення  завчасно забезпечуються окремими видами засобів 

радіаційного та хімічного індивідуального захисту органами місцевого 

самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

           Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА: 

  3.1. Інформацію щодо зміни до постанови Кабінету Міністрів України 

19.08.202 № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і 

працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами 

індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, 

дозиметричного і хімічного контролю» ( із змінами) прийняти до уваги; 



           3.2. Зазначену інформацію врахувати при підготовці Програми створення 

та поповнення  міського матеріального резерву для запобігання виникненню і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки. 

 

                                                                                        Термін: до кінця 2021 року  

 

ГОЛОСУВАЛО    25 

                      «ЗА» 25 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

 

 

Міський голова, голова  

комісії ТЕБ та НС                                                                  Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар                                                                                    Ростислав ЧОПИК 

  

 

  
 

 

  

 

 
 

 
 

 

    

  

  

   

 

  

 

 

  


