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П Р О Т О К О Л  №  9 

позапланового (термінового) засідання комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

 

 

15.04. 2020 р.                                         м. Ужгород                                  

       

 

Головував:   міський  голова,  голова комісії ТЕБ та НС  Богдан Андріїв. 

Присутні:  члени комісії – 22 чол. 

Запрошені:  Регіональний представник Уповноваженого  Верховної Ради 

України  з прав людини в Закарпатській області Швардак Діана Іванівна, 

регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Трофименко 

Микола Олександрович,  начальник відділу оборонної та мобілізаційної роботи 

Ірина Василівна Зима. 

СЛУХАЛИ 1. Міського голову, голову комісії ТЕБ та НС Богдана АНДРІЇВА, 

який довів про виконання рішення протоколу регіональної комісії ТЕБ та НС 

10.04.2020 № 4, листа Закарпатської облдержадміністрації 13.04.2020 № 06-

17/953 щодо необхідності  сформувати та подати на затвердження місцевих 

комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

детальний перелік об’єктів критичної інфраструктури діяльність яких є критично 

необхідною і не може бути обмеженою в умовах карантину на території міста 

Ужгород  (витяг із Закону України «Про основні засади забезпечення 

кібербезпеки України», стаття 6. Об’єкти критичної інфраструктури, додається). 

          Заслухавши інформацію із питань порядку денного, з урахуванням 

обговорення та відповідно до підготовленого переліку об’єктів критичної 

інфраструктури, які розташовані на території міста Ужгород,  комісія 

ВИРІШИЛА:  

1. Затвердити «Перелік об’єктів критичної інфраструктури, діяльність яких є 

критично необхідною і не може бути обмеженою в умовах карантину на 

території міста Ужгород». 

2. Відділу цивільного захисту населення Перелік об’єктів критичної 

інфраструктури, діяльність яких є критично необхідною і не може бути 

обмеженою в умовах карантину на території  міста Ужгород» надати письмово 

та в електронному вигляді до департаменту інфраструктури, розвитку і 



утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення та житлово-комунального господарства Закарпатській 

облдержадміністрації у визначені терміни. 

 

 

  

  

Міський голова, 

голова комісії ТЕБ та НС                                                               Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

Секретар                                                                                          Ростислав ЧОПИК 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


