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П Р О Т О К О Л  № 20 

позапланового засідання місцевої комісії в режимі реального часу через 

Інтернет 

  

 

12.08.2020 р.                                                           м. Ужгород                                  

           

          Головував:   В.о  міського голови, в.о голови місцевої комісії ТЕБ та НС, 

заступник міського голови Ігор ФАРТУШОК. 

          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 приймає 

міський штаб із ліквідації наслідків НС.  

        СЛУХАЛИ: 1. В.о  міського голови, в.о голови місцевої комісії ТЕБ та 

НС, заступника міського голови Ігоря ФАРТУШКА, який довів рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної  безпеки та надзвичайних 

ситуацій  07.08.2020 (протокол №16)  щодо встановлення рівня епідемічної 

небезпеки у місті Ужгород «жовтий» у відповідності до вимог 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».   

        В.о начальника  управління охорони здоров’я Ірини СТОЛЯРОВОЇ, 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, повідомив про епідеміологічну обстановку у 

місті Ужгород. 

   Заслухавши інформацію із питань порядку денного, у зв’язку із 

підготовкою до навчального освітнього процесу в період карантину 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з урахуванням обговорення, комісія 

ВИРІШИЛА:  



  

                                                                                                                                  

.     1. Забезпечити на території м. Ужгород неухильне виконання карантинних 

(протиепідемічних) заходів з COVID-19 відповідно до рівня епідемічної 

небезпеки, визначеного рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій згідно п. 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2.                                                                                                       

 2. Начальнику управління освіти:                                                                                  

 2.1. Під час підготовки до 2020/2021 навчального року врахувати 

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

освіти в період карантину в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 30.07.2020 №42, та забезпечити створення безпечних умов 

організації освітнього процесу у 2020/2021 навчальному році.                                            

 2.2. Створити робочі групи та провести спільне з представниками 

Ужгородського міськоого управління головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області комісійне обстеження  на  

підпорядкованих закладах освіти м.Ужгород щодо виконання додержання 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

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

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 

№42.                                                                                                                                     

 2.3. Надати звіти про проведену роботу по кожному об’єкту навчального 

закладу про готовність організації протиепідемічних заходів затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України від 30.07.2020 

№42.                                                                                                                                                     

                                                                                         Термін: до 28.08.2020  

 3. Забезпечити при проведенні культурно-мистецьких заходів, в тому 

числі концертів, кіносеансів, вистав, виставок, тощо, виконання вимог, 

визначених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

04.08.2020 №45 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких 

заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)».                                                                                                                     

 4. Забезпечити при обслуговувані в спортивних (тренажерних) залах, 

клубах, спортивних майданчиках та дитячих спортивно-юнацьких школах 

виконання вимог, визначених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 04.08.2020 №47 «Про внесення змін до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах 

фізичної культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)».                                                                                        

                            Термін: постійно до завершення карантинних заходів

  



 

ГОЛОСУВАЛО    20 

                      «ЗА» 20 

              «ПРОТИ»___ 

«УТРИМАЛИСЬ»___ 

          

В.о міського голови, 

в.о голови комісії ТЕБ та НС,  

заступник міського голови                                                       Ігор ФАРТУШОК 

 

  

Секретар                                                                                         Сергій ДМИТРІЄВ 

  

 


