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П Р О Т О К О Л  № 22 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

20.08.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   заступник міського голови, перший заступник голови 

комісії ТЕБ та НС Василь ГОМОНАЙ 

          Присутні:  члени комісії - 20 чол. (за окремим списком). 

 Запрошені:   регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Діана ШВАРДАК, 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Микола 

ТРОФИМЕНКО, в.о. начальника  управління освіти Марина ПУКІВСЬКА, 

начальник  управління культури молоді та спорту Ольга ВАСИЛИНДРА.             

         У режимі реального часу через Інтернет у засіданні також бере участь 

міський штаб із ліквідації наслідків НС.  

         СЛУХАЛИ: 1. Заступника міського голови, першого заступника 

голови комісії ТЕБ та НС Василя ГОМОНАЯ, який довів, що 19.08.2020 

відбулося позапланове засідання регіональної комісії ТЕБ та НС Закарпатської 

обласної державної адміністрації на якій відповідно п.16  Кабінету Міністрів 

України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та 



запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» на території регіону (адміністративно-

територіальної одиниці), на якій установлено “помаранчевий” рівень 

епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні 

протиепідемічні заходи, встановлені органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування в межах компетенції.   

           Рішеннями Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 13 серпня 2020 року № 20 , регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних ситуацій 

Закарпатської обласної державної адміністрації від 14 серпня 2020 року 

(протокол №17), місцевої комісії ТЕБ та НС від 15.08.2020 ( протокол № 21)  

щодо встановлення на території міста Ужгород на 2 тижні із 00 годин 17 серпня 

2020 року зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19 - «помаранчева».  

 В.о. начальника  управління охорони здоров’я  Ірину СТОЛЯРОВУ, яка  

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, повідомила про епідеміологічну обстановку у 

місті Ужгород.   

 Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення, комісія ВИРІШИЛА:            

        1. У відповідності до вимог п.16 постанови Кабінету Міністрів 

України  22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2»,  12 серпня 2020 року № 712 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня  2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року  

№ 641», рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки 

та надзвичайних ситуацій Закарпатської обласної державної адміністрації від 

19.08 2020 року (протокол №18), відповідно п.16  Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» на території м. Ужгород додатково застосовуються обмежувальні 

протиепідемічні заходи до протиепідемічних обмежень передбачених для 

«помаранчевої» зони епідемічної небезпеки (затверджених рішенням місцевої 

комісії ТЕБ та НС протокол № 21 від 15.08.2020):  



          - проведення спортивних заходів за участю більш як 150 осіб та більше 

однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід 

проводиться на відкритому повітрі) без участі глядачів, де проводиться захід;  

  

 - рекомендувати обмежити проведення богослужінь у приміщеннях 

храмів, молитовних будинках, інших культових спорудах. Богослужіння 

проводити тільки на відкритому повітрі з дотриманням усіх протиепідемічних 

вимог; 

 - обмежити діяльність функціонування закладів (приміщень), які 

використовуються (здаються в оренду) для проведення масових заходів (весіль, 

випускних вечорів, поминальних заходів тощо), надання послуг громадського 

харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням 

наповненості не більш як на 30 відсотків посадкових місць у приміщенні 

закладу;  

- обмежити роботу басейнів (відкритих та закритих)  із урахуванням не 

більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або території при дотриманні 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря  України.   

2. Управлінню охорони здоров’я здійснювати щоденний моніторинг 

епідемічної ситуації із захворюваності на COVID-19 на території м. Ужгород  

відповідно до ознак із значним поширенням COVID-19, для аналізу щодо 

ефективності вжитих протиепідемічних заходів контролю.  

3. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП спільно із Ужгородським міським управлінням головного 

управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області та  управлінням 

муніципальної варти у місті Ужгород:  

- суттєво посилити контроль за виконанням протиепідемічних 

обмежувальних заходів, передбачених встановленням на території міста 

Ужгород на 2 тижні із 00 годин 17 серпня 2020 року зони епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19 - «помаранчева», які стосуються пасажирських 

перевезень у громадському транспорті та роботи розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) згідно постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня  2020 р. № 712 „Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня  2020 р. № 331 і від 22  

липня  2020 р. № 641”, та виконання п.1, 1.2,  розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 31.07.2020 № 36, п. 4 рішення 

місцевої комісії ТЕБ та НС (протокол від 15.08.2020 № 21). 



 - активізувати роботу спільних рейдових груп щодо належного контролю 

за дотриманням громадянами та суб’єктами господарювання протиепідемічних 

заходів. 

              4. Провести  роботу щодо інформування населення про посилення у 

місті  протиепідемічних заходів. 

              5. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання вимог 

посилення 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 

                                                                             

 

Заступник міського голови,                                                                            

перший заступник                                                                                                          

голови комісії ТЕБ та НС                                                      Василь ГОМОНАЙ 

 

Секретар                                                                                             Сергій Дмитрієв 


