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П Р О Т О К О Л  № 10 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу  

через мережу Інтернет 

 

11.03.2021 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

 

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

Богдан АНДРІЇВ. 

          Присутні:  члени комісії - 23 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 рішенням Державної комісії з питань 

техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій на території 

Закарпатської області «червоного» 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 з рішенням Регіональної комісії з питань 

ТЕБ та НС 10.03.2021 (протокол № 5) щодо рекомендацій запровадження 

додаткових обмежувальних заходів. 

        ОЗНАЙОМИЛИСЯ ІЗ: Рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій 06.03.2021 (протокол № 9, 

додається) щодо встановлення на території Закарпатської області «червоного» 

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).   

         Рішенням Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 10.03.2021 ( протокол № 

5) щодо рекомендацій, відповідно до статті 32 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб» та виходячи з епідемічної ситуації, прийняття 

на місцях відповідних рішень щодо заборони: роботи продовольчих ринків; 

роботи дошкільних навчальних закладів; відвідування закладів загальної 



середньої освіти учнями 1-4 класів; розгляду можливості запровадження 

(встановлення) дистанційної роботи установ, організацій, підприємств всіх форм 

власності. 

    Інформацією управління охорони здоров’я, Ужгородського міського 

управління головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 

області, Ужгородської  міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр» про епідеміологічну ситуацію у місті Ужгород, 

результатами виконання заходів у місті Ужгород із попередження поширення 

COVID-19.   

         Ознайомившись з інформацією із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

          1. Беручи до уваги рішення Державної комісії з питань техногенно-

екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій 06.03.2021 (протокол № 9, 

додається), яким на території Закарпатської області встановлено «червоний» 

рівень епідемічної небезпеки, 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 

додатково провести  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 (пункти 3 та 35 постанови 

№ 1236 за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-

%D0%BF). 

       2.  На виконання підпункту 3.3. пункту 3 рішення  Регіональної комісії з 

питань ТЕБ та НС 10.03.2021 ( протокол № 5): 

       2.1.  Директорам (керуючим) продовольчих ринків під час роботи 

забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів з торгівлі на ринках під час карантину у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного Державного санітарного лікаря України 06.06.2020 № 34, особливо, 

що стосується допуску працівників ринку, суб’єктів господарювання та їх 

працівників, які здійснюють торгівлю на ринках,  виключно за наявності 

вдягнутого респіратора або захисної маски, у тому числі виготовленої 

самостійно, та проходження температурного скринінгу. На кожному вході до 

ринку необхідно: розмістити інформаційні матеріали щодо профілактики 

коронавірусної хвороби COVID-19. Організувати місця для обробки рук 

спиртовмісними антисептиками. Дозволяється одночасне перебування 

відвідувачів ринку з розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів 

площі території ринку. Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами 

повинно здійснюватись шляхом організації обслуговування з дотриманням 

принципу соціального дистанціювання (1,5 метри). Допуск відвідувачів та 

перебування на території ринку дозволяється лише у респіраторі або захисній 

масці, у тому числі виготовленій самостійно, так, щоб були покриті ніс та рот. 

На ринках повинно забезпечуватися проведення дезінфекції контактних 

поверхонь кожні три години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, 

включаючи стаціонарні торгівельні місця - в кінці кожного робочого дня. На 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF


прилеглій до ринку території повинна бути відсутня неконтрольована (стихійна) 

торгівля. Адміністрацією ринку повинно бути забезпечено постійне 

інформування відвідувачів ринку щодо встановлених обмежень, яких необхідно 

дотримуватись та про профілактику коронавірусної хвороби COVID-19. 

Адміністрацією ринку забезпечується контроль за дотриманням вимог щодо 

профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID - 

19 та оперативне усунення порушень. 

       2.2. Суб’єктам господарювання, які здійснюють відповідну торгівлю (із 

урахуванням введених обмежень вимогами Постановою КМУ № 1236) під час 

роботи забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) 

та непродовольчими товарами на період карантину у зв’язку із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

Державного санітарного лікаря України 09.05.2020 № 17, особливо, що 

стосується  обов’язкового проведення температурного скринінгу усім 

працівникам, наявності   інформаційних матеріалів щодо профілактики 

коронавірусної хвороби COVID-19, місць для обробки рук спиртовмісними 

антисептиками, дозволу одночасного перебування відвідувачів у закладі з 

розрахунку не більше однієї особи на 10 квадратних метрів площі зали 

обслуговування. Обмеження контакту між працівниками та відвідувачами 

повинно здійснюватися шляхом організації обслуговування з дотриманням 

принципу соціального дистанціювання (1,5 метри). Допуск відвідувачів та 

перебування у закладі дозволяється лише у респіраторі або захисній масці (у 

тому числі виготовленій самостійно), так, щоб були покриті ніс та рот. 

        2.3. Керівникам закладів дошкільної освіти міста Ужгород під час роботи 

забезпечити неухильне виконання Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених 

постановою Головного Державного санітарного лікаря України 22.09.2020 № 55.  

Заборонити відвідування закладів дошкільної освіти здобувачами освіти у разі, 

коли на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком 

COVID-19 перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу 

закладу освіти. 

        2.4. Протиепідемічній комісії Ужгородської міської ради у рамках 

відповідних повноважень, на підставі інформації Ужгородської міськрайонної 

філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» щодо 

ускладнення епідемічної ситуації у місті Ужгород, у ході розгляду питання 

стосовно вжиття оперативних заходів для локалізації спалахів інфекційних 

хвороб та з метою запровадження проведення додаткових протиепідемічних 

заходів, 12.03.2021 прийняти відповідні рішення щодо можливості тимчасового 

обмеження роботи закладів загальної середньої освіти тощо. 

         2.5. Відповідно до пункту 26 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) рекомендувати: підприємствам, 

установам, організаціям незалежно від форми власності у місті Ужгород  



забезпечити на період дії карантину запровадження дистанційної роботи 

працівниками у т.ч. в режимі реального часу через Інтернет. 

        3. Відповідним структурним підрозділам Ужгородської міської ради   

довести  до власників закладів громадського харчування міста Ужгород та інших 

суб’єктів господарювання, керівників установ та організацій незалежно від 

форми власності впроваджені додаткові обмеження у період роботи при 

«червоному» рівні епідемічної небезпеки, 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. Відповідні заходи щодо контролю за виконанням протиепідемічних 

обмежень у місті проводити у рамках рішення місцевої комісії з питань ТЕБ та 

НС   24.02.2021 № 7. 

         5. Рішення   місцевої   комісії з питань ТЕБ та НС  05.03.2021 (протокол № 

9) визнати таким, що втратив чинність.   

         6. З метою забезпечення проведення заходів з контролю за самоізоляцією у 

місті Ужгород, на виконання вимог 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 установам та  

організаціям  сфери охорони здоров’я, на території міста забезпечити внесення 

до електронного сервісу «Вдома» Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг інформації стосовно осіб, які підлягають самоізоляції (пункти 7, 8  

Постанови № 1236): 

         1)  Лікуючими лікарями - про осіб, щодо яких є підозра на інфікування, або 

осіб, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації, про перелік осіб, 

які мали контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком COVID-19; 

         2) Працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги - щодо 

передачі інформації про звернення осіб з підозрою на інфікування COVID-19; 

         3) Працівниками державних установ Міністерства охорони здоров’я 

епідеміологічного профілю - стосовно осіб, які мали контакт з пацієнтом із 

підтвердженим випадком COVID-19 та несуть ризик поширення хвороби. 

          7. Керівникам установ та підприємств сфери охорони здоров’я незалежно 

від форм власності, які знаходяться на території 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. Особливу увагу звернути на 

недопустимість скупчень, перебування відвідувачів без захисних масок тощо. 

         8. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо введення у місті 

зазначених карантинних обмежень та необхідності дотримання вимог 

карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування 

громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи та необхідність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1236-2020-%D0%BF?find=1&text=%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0#w1_2


дотримання карантину   –  на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у 

соціальних мережах, через засоби масової інформації. 

         9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.   

  
       
 

 Термін: постійно у період 

карантину 
ГОЛОСУВАЛО     23  

                      «ЗА»  23 

              «ПРОТИ» - нема   

          

 

Міський голова,  

голова комісії з питань ТЕБ та НС                                       Богдан АНДРІЇВ 

 

 

Секретар                                                                                       Ростислав ЧОПИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


