
 

        ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

КОМІСІЯ  З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул.Загорська, 10, м.Ужгород, 88017, тел.: 61-29-17, 61-29-32 факс, 

web-caйт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 0405384 

 

ПРОТОКОЛ  №10 

          зас ідання коміс і ї  

29.05.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: -  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 І. Про протидію поширенню  на території району коронавірусної інфекції 

COVID-19 та вжиття відповідних заходів. 

 

Слухали 

Дворського В.М. –голову Ужгородської райдержадміністрації, голову комісії, 

який ознайомив присутніх із порядком денним.  
 

І. Про протидію поширенню  на території району коронавірусної інфекції 

COVID-19 та вжиття відповідних заходів_________________________________ 

(Шинкаренко Л.Ф., Байда Г.М.) 

 

Слухали 

 Шинкаренко Ларису Федорівну – головного  лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородський районний центр первинної медико-

санітарної допомоги Ужгородської районної ради”, яка проінформувала присутніх 

про ситуацію щодо коронавірусної інфекції COVID-19 на території Ужгородського 

району. 

За останній тиждень  (з 22.05.- 28.05.2020 р.)  в  Ужгородському  районі  

виявлено  8   лабораторно   підтверджених випадків (ПЛР +)  захворювань     

COVID- 19. Показник на 100 тис. населення захворівших за тиждень (інцидентність) 

складає 12,5 , що лише на 4,0%  перевищує нормативний (12 на 100 тис. населення) 

По соціальній  ознаці серед захворівших  за тиждень, медичних працівників (мед 

заклади м.Ужгород) - 4 особи (50,0 % ), не працюючих 2 особи (25,0 %), працівників 

установ  в підпорядкуванні  МВС -2 (25,0 %). За останній тиждень  щоденна 

динаміка реєстрації випадків захворювання на COVID- 19^ 

 22.05.2020 р. – кількість захворілих  1 особа  

23.05.2020 р. -  -«- 4 особи 
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24.05.2020 р. - -«-  0 осіб  

25.05.2020 р. – - 0 осіб 

26.05.2020 р. - -« 2  особи 

27.05.2020 р. - -« 0 особи 

28.05.2020 р. - -« 1 особа     

  

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до законів 

України  „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, 

«Про захист населення від інфекційних хвороб»,  враховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», протоколу Регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 

29.05.2020 №8, беручи до уваги довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 29.05.2020 №775, з 

урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Ввести на території району послаблення протиепідемічних заходів та 

дозволити: 

2.1. З 1 червня 2020 року: 

проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше 50 осіб; 

проведення релігійних заходів, за умови участі не більше 1 однієї особи 

на 10 метрів квадратних площі, де проводиться релігійний захід; 

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, 

спа-зон); 

роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-

центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 

осіб); 

регулярні та спеціальні перевезення пасажирів громадським 

транспортом у приміському сполучені, за умови перевезення пасажирів в 

межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб; 

відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної 

атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих 

заходів до практичної підготовки на виробництві, лабораторних робіт та 

тренажерних занять, атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 

підготовчих заходів, отримання документів про професійну (професійно-

технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою 

дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 

відповідних підготовчих заходах; 
закладам охорони здоров'я проведення планових заходів з 

госпіталізації.  
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2.2. З 8 червня 2020 року: 

відвідування закладів дошкільної освіти. Роботу закладів розпочинати за 

рішенням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації району, 

виходячи із епідеміологічної обстановки та готовності конкретного закладу 

щодо дотримання встановлених епідвимог (засоби захисту, дезиінфекції, 

термометрії, забезпеченість продуктами харчування тощо). 

3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад, 

відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.) у разі готовності 

(дотримання усіх епідвимог відповідно до постанови Головного санітарного лікаря 

України 21.05.2020 №25 „Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19”) звернутися 

листом до керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації району щодо 

відкриття ДНЗ на відповідній території району під особисту відповідальність. 

4.Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області 

(Чернов П.В.) забезпечити проведення періодичного моніторингу дотримання у 

ДНЗ вимог щодо їх функціонування. 

5. Відділу регіонального розвитку райдержадміністрації (Крупнік В.Я.) 

надіслати повідомлення до „Закарпатавтотранс” про початок здійснення 

пасажирських перевезень на автобусних маршрутах, що не виходять за межі 

території району. 

6. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.) здійснювати контроль за виконанням санітарних норм, 

затверджених постановою Головного санітарного лікаря України 21.05.2020 №23 

„Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19”. 

7. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.): 

продовжити проведення щоденного моніторингу визначених показників на їх 

відповідність встановленим МОЗ критеріям щодо захворювання на коронавірусну 

хворобу (COVID-19); 

результати моніторингу щодня подавати райдержадміністрації для прийняття 

рішень щодо введення на території району наступного етапу послаблення 

протиепідемічних заходів; 

у випадку різкого погіршення епідеміологічної ситуації невідкладно вносити 

подання щодо скликання позачергового засідання районної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття 

відповідних рішень. 

 Термін: протягом дії карантину 
 

 8. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад, 

керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності: 
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продовжити виконання заходів щодо запобігання поширенню на території 

району гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2; 

у разі погіршення епідеміологічної ситуації на місцях або при виникненні 

локальних випадків (осередків) інфікування коронавірусом  

COVID-19 повідомляти районний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

для прийняття рішень щодо їх локалізації та вжиття визначених протиепідемічних 

заходів, у тому числі введення більш жорстких (додаткових) карантинних обмежень.  

 Термін: протягом дії карантину 

 9. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.), Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області (Чернов П.В.) продовжити в межах компетенції контроль за 

дотриманням на території району встановлених карантинних обмежень.  

10. Ужгородському районному територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (Гомович І.І.) вжити додаткових 

заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко 

проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які 

перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.  

 

 

Термін: протягом дії карантину 

 

11. Структурним підрозділам райдержадміністрації, головам виконавчих 

комітетів Середнянської селищної, сільських рад, в тому числі зі статусом 

юридичної особи публічного права  забезпечити доведення завдань, визначених 

цим рішенням до підприємств, установ, закладів та організацій району незалежно 

від форм власності та підпорядкування. 

                                                                  Термін: невідкладно 
 

        12. Контроль за виконання рішення із питання порядку денного покласти на 

першого заступника голови райдержадміністрації (Мацко Х.К.), головного лікаря 

КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня  Ужгородської районної   ради” 

(Голуб О.Є.), КНП    „Ужгородський    районний   центр   первинної медико - 

санітарної   допомоги   Ужгородської   районної   ради”    (Шинкаренко Л.Ф.), 

Ужгородську міськрайонну філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.). 

 

За - одноголосно 

Проти – 0______ 

 

 

Голова комісії                                                Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 
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