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     ПРОТОКОЛ №4  

               зас ідання коміс і ї  

 

24 .03.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала  – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К. 

Присутні: - згідно списку (додається) 

Запрошені: - відділ цивільного захисту населення Ужгородської міської ради, 

відділення №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, відділення №2 

Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, Ужгородський відділ поліції 

ГУ Національної поліції у Закарпатській області, Перечинське міжрайонне 

управління ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області, 

Великоберезнянське міжрайонне управління ГУ Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про   стан   епідемічної ситуації  по захворюваності на коронавірусну 

хворобу COVID-19 на території Ужгородського району (довідка Ужгородської 

міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ  

України”  19.03.2021  №679). 

 ІІ. Про видалення аварійно-небезпечних дерев наділянці лісового фонду 

Ужгородського лісництва, яка межує із земельною ділянкою  (лист ДП „Ужгородське 

лісове господарство”  10.03.2021 №03-82). 
  

Слухали: 

 Мацко Христину Карлівну – в. о. голови  Ужгородської 

райдержадміністрації, яка ознайомила присутніх із порядком денним та зауважила, 

що   відповідно  до  листа Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 22.03.2021 

№ 26-04/8736/2-21 на території району значно перевищений рівень захворюваності 

на коронавірусну хворобу COVID-19, який становить  

1100 випадків на 100 тисяч населення, при загальноукраїнському показнику в 356 

випадків. 

 

 Гекера Валентина Едуардовича – головного лісничого ДП «Ужгородське 

лісове господарство», який вніс пропозицію включити у порядок денний засідання 

комісії питання видалення аварійно-небезпечних дерев на ділянці Кам’яницького 

http://www.uzh-rda.gov.ua/


лісового фонду, яка межує із  земельною ділянкою (приватною) (лист ДП 

«Ужгородське лісове господарство» 23.03.2021 №03-103). 

 

 

І. Про стан епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу 

COVID-19 на території району_(довідка Ужгородської міськрайонної філії ДУ 

“Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ  України”  19.03.2021  

№679_______________________                                                  ________________ 

(Шинкаренко Л.Ф.) 

  

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до  постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року  

№ 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” (зі змінами),   лист   Міністерства   охорони   здоров’я   України   від 22.03.2021 

№ 26-04/8736/2-21, протоколів засідання Регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 

22.03.2021 №6, районної комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації 25.02.2021 №3, 

беручи до уваги довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ  України”  19.03.2021  №679, з урахуванням 

обговорення, комісія вирішила: 

 1. Інформацію виступаючих взяти до відома. 

 2. Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 

року №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” 

(зі змінами) встановити, на території району додаткові обмеження: 

 перебування на територіях загального користування без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають 

ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

відповідно до статті 32 Закону України „Про захист населення від інфекційних 

хвороб” ввести на території населених пунктів району додаткові обмежувальні 

протиепідемічні заходи щодо заборони проведення масових релігійних заходів за 

участю більше однієї особи на 10 кв. метри площі будівлі (храми, молитовні будівлі, 

культові споруди, тощо) або території (якщо захід проводиться на відкритому 

повітрі). 

діяльність ринків, крім продовольчих; 

 дотримання протиепідемічних обмежень під час проведення релігійних 

заходів (перебування в громадських спорудах виключно із вдягнутими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок; проведення 

масових релігійних заходів за участю виключно не більше однієї особи  на 10 кв. 

метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі); 

організатор заходу є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або 

інших засобів дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не 

менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи).  

Невідкладне проведення бесід із кожним керівником релігійних громад  щодо 

необхідності дотримання протиепідемічних обмежень під час здійснення 



богослужінь в усіх храмах, молитовних будівлях і культових спорудах та 

тимчасового обмеження (коригування) процедур здійснення окремих релігійних 

обрядів прямого контакту (причащань, загальних сповідей, хрещень тощо); 

забезпечити перед входами в будівлі, зали, приміщення, робота яких 

дозволена в умовах «червоного» рівня епіднебезпеки (культові споруди, заклади 

торгівлі визначеними товарами, СТО, суб’єкти господарювання з ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку тощо) встановлення 

інформаційних табличок із зазначенням кількості осіб, які у них можуть одночасно 

перебувати; 

до 31.03.2021 року здійснення регулярних перевезень пасажирів громадським 

транспортом у приміському сполучені крім транзитних перевезень та перевезень: 

легковими автомобілями, кількість пасажирів, включаючи водія, в яких не 

більше п’яти осіб без урахування дітей віком до 14 років; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами 

підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за 

маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні правоохоронні  

органи поліції; 

пасажирів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні за 

наявності у них лабораторно підтвердженого негативного результату тестування на 

COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 

48 годин до дня поїздки. 

3. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ  України” надати до районного штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації інформацію щодо захворюваності на коронавірусну 

хворобу у закладах загальної середньої освіти (1-4 класи). 

4. Виконавчим комітетам територіальних громад району: 

 взяти на особливий контроль проведення на підвідомчій території масових 

релігійних заходів; 

 невідкладно організувати проведення бесід із кожним керівником релігійної 

громади на відповідній території щодо необхідності дотримання протиепідемічних 

обмежень під час здійснення богослужінь в усіх храмах, молитовних будівлях і 

культових спорудах та тимчасового обмеження (коригування) процедур здійснення 

окремих релігійних обрядів прямого контакту (причащань, загальних сповідей, 

хрещень тощо); 

 на засіданнях протиепідемічної комісії розглянути питання щодо роботи 

закладів загальної середньої освіти (1-4 класи) у період карантинних обмежень. 

  5. Директорам (керуючим) продовольчих ринків, суб’єктам господарювання, 

які здійснюють відповідну торгівлю та задіяні у сфері обслуговування населення (із 

урахуванням введених обмежень вимогами Постановою КМУ № 1236)  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), запровадити не менше 2 

санітарних днів на тиждень для проведення повної санітарної обробки. 

 6. 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 в Ужгородському районі забезпечити на період дії карантину 

запровадження дистанційної роботи працівниками у т.ч. в режимі реального часу 

через Інтернет. 

 7. 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 району забезпечити внесення до електронного сервісу «Вдома» Єдиного 

державного веб-порталу електронних послуг інформації стосовно осіб, які 

підлягають самоізоляції (пункти 7, 8  Постанови № 1236): 

   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; 

         працівниками закладів системи екстреної медичної допомоги - щодо передачі 

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

        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. 

 8. Відділу №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, 

відділенню №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, відділенню 

№2 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, Ужгородському 

відділу поліції ГУ Національної поліції у Закарпатській області, 

Ужгородському міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області, Ужгородському районному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області, Перечинському 

міжрайонному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській 

області, Великоберезнянському міжрайонному управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області, уповноваженим посадовим 

особам територіальних громад з контролю за дотриманням встановлених 

протиепідемічних обмежень здійснювати на постійній основі контроль за 

встановленням та наявністю вищенаведених інформаційних табличок, а також за 

недопущенням перевищення кількості осіб, які  можуть одночасно перебувати в 

будівлях, залах, приміщеннях. 

  9.  Відділу №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, 

відділенню №1 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, відділенню 

№2 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській області, Ужгородському 

відділу поліції ГУ Національної поліції у Закарпатській області: 

  9.1. Забезпечити посилення контролю під час проведення богослужінь 

працівниками поліції усіх храмів, молитовних будівель та культових споруд області 

щодо дотримання встановлених протиепідемічних обмежень з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2” шляхом виставлення постів, проведення патрулювання, 

наближення нарядів тощо.  

 9.2. В разі фіксації порушень карантинних обмежень вживати дієвих заходів 

реагування у відповідності до вимог чинного законодавства. 



 10. Виконавчим комітетам територіальних громад району забезпечити: 

 проведення перевірок храмів, молитовних будівель та культових споруд 

посадовими особами, які рішеннями виконавчих комітетів (виконавчими органами, 

що виконують їх повноваження) визначені уповноваженими на здійснення 

поточного контролю та складання протоколів про адміністративні правопорушення 

відповідно до статей 44
-3

, 219, 255 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення; 

 здійснення уповноваженими посадовими особами контролю за дотриманням 

встановлених протиепідемічних обмежень при проведенні інших релігійних обрядів 

(хрещення, вінчання, похорони тощо), що проводяться в храмах, молитовних 

будівлях, культових спорудах та на відкритих територіях в інші дні, окремо від 

загальних богослужінь у святкові (недільні, суботні) дні; 

 у разі необхідності оперативно інформувати відділ №1 Ужгородського РУП 

ГУНП у Закарпатській області, відділення №1 Ужгородського РУП ГУНП у 

Закарпатській області, відділення №2 Ужгородського РУП ГУНП у Закарпатській 

області, Ужгородський відділ поліції ГУ Національної поліції у Закарпатській 

області про можливі масові релігійні заходи, які проводяться в інші дні, окремо від 

загальних богослужінь у святкові дні; 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи  серед населення щодо 

дотримання (виконання)  протиепідемічних (карантинних) заходів у зв’язку із 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, у тому числі дотримання 

суб’єктами господарювання усіх карантинних обмежень; 

проведення карантинних та дезінфекційних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19; 

активізувати роботу щодо проведення працівниками виконавчих комітетів та 

депутатським корпусом перевірок дотримання карантинних обмежень на території 

населених пунктів району; 

вжиття додаткових заходів щодо 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. 

Підготувати інформацію щодо роботи в частині виявлених порушень та 

складених уповноваженими особами адміністративних протоколів за порушення 

громадянами та суб’єктами господарювання встановлених протиепідемічних 

обмежень для «червоного» рівня. Відповідну інформацію надати до районного 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на електронну адресу: 

uzhrajonshtab2020@gmail.com.  

Термін: до 25 березня 2021 року 
 

Враховуючи інформацію, наведену у листі Міністерства охорони здоров’я 

України від 22.03.2021 № 26-04/8736/2-21 щодо значного перевищення рівня 

захворюваності на території Ужгородського району, який становить  

1100 випадків на сто тисяч населення, при загальноукраїнському показнику в 356 

випадків забезпечити жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 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” (зі змінами та 

доповненнями) для „червоного” рівня епідемічної небезпеки;  

mailto:uzhrajonshtab2020@gmail.com


 

 11. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти 

на відповідальних виконавців. 
 

ЗА                    – 12_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

ІІ. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на ділянці лісового фонду 

Ужгородського лісництва, яка межує із земельною ділянкою  (лист ДП 

„Ужгородське лісове господарство”  10.03.2021 №03-82)___________________ 

(Геккер В.Е.) 

 
 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, розглянувши лист  ДП 

„Ужгородське лісове господарство” 10.03.2021 №03-82, з метою запобігання 

виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на ділянці лісового фонду Ужгородського 

лісництва, яка межує із земельною ділянкою (приватною)  є аварійно-небезпечними 

і такими, що підлягають видаленню відповідно до чинного законодавства. 

3. ДП  „Ужгородське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев на ділянці лісового фонду 

Ужгородського лісництва, яка межує із земельною ділянкою (приватною)  

відповідно до чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Ужгородське лісове господарство”. 

 

ЗА                    – 12_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

ІІІ. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на ділянці Кам’яницького 

лісового фонду, яка межує із земельною ділянкою   (лист ДП „Ужгородське 

лісове господарство”  23.03.2021 №03-103)_______________________________ 

(Геккер В.Е.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, розглянувши лист  ДП 

„Ужгородське лісове господарство” 23.03.2021 №03-103, з метою запобігання 

виникненню аварійних ситуацій, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1.  Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Дерева, які знаходяться на ділянці Кам’яницького лісового фонду, яка 

межує із земельною ділянкою (приватною)  є аварійно-небезпечними і такими, що 

підлягають видаленню відповідно до чинного законодавства. 

 

 

 



 

3. ДП  „Ужгородське лісове господарство” вжити відповідних та необхідних 

заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев на ділянці Кам’яницького 

лісового фонду, яка межує із земельною ділянкою (приватною)  відповідно до 

чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного  покласти на 

ДП „Ужгородське лісове господарство”. 

 

ЗА                    – 12_ 

ПРОТИ            – 0_ 

УТРИМАВСЯ – 0_ 

 

 

 

В.о. голови державної  адміністрації                      Христина МАЦКО 

 

Секретар комісії                                            Наталія БУЛИНА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


