
         
    

                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 №9  

               зас ідання коміс і ї  

31.08.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 
 

Головувала  – в. о. голови Ужгородської райдержадміністрації Мацко Христина 

Карлівна 

Присутні: згідно списку 

Запрошені:  
  Заступник Великодоброньського голови територіальної громади – Годор 

Балінт Балінтович; 

   Дубриницько - Малоберезнянська голова територіальної громади – Лавер 

Любов Іванівна; 

   Староста с. Новоселиця – Кобринович Діана Василівна; 

   Представник перевізника Фінстер Андрія Васильовича – Місяйло Сергій 

Миронович. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

1.  Про стан епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу  

COVID – 19 на території Ужгородського району. Готовність закладів освіти району 

до нового навчального періоду з урахуванням заходів протидії захворюваності на 

вірусну хворобу. 
 

 2. Про надзвичайну ситуацію на території Великодоброньської сільської ради, 

що спричинена буревієм 15 липня 2021 року. (Лист Великодоброньської сільської 

ради 09.08.2021 №780 з актами огляду дворогосподарств).                

 

3. Про критичний стан приміського пасажирського сполучення із с. Новоселиця 

Дубриницької сільської ради. 

 

4. Про затвердження акту обстеження щодо екологічного покращення та 

ліквідації заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району. 
 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

http://www.uzh-rda.gov.ua/
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1. Про стан епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну 

хворобу  COVID – 19 на території Ужгородського району. Готовність закладів 

освіти району до нового навчального періоду з урахуванням заходів протидії 

захворюваності на вірусну хворобу. 
 

Слухали: 

 Представника Ужгородської міськрайонної філії державної установи 

„Закарпатський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”. 

 

Дупин Віталій Михайлович – заступник голови райдержадміністрації, 

керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Ужгородського району. 

 

З початку реєстрації захворювань на COVID – 19 станом на 27.08.2021 р 

районі зареєстровано 6581 лабораторно підтверджених випадки захворювань. Із них 

одужало 6458 хворих, що становить 98,1 %. Станом на 27.08.2021 у районі 9 

активних хворих, з яких 8 на амбулаторному лікуванні,  1 на стаціонарному. 

Захворюваність зареєстрована у с. Сторожниця та с. Гута. В порівнянні із 

попереднім тижнем захворюваність іде на спад та зменшилась у 3,5 рази ніж за 

минулий тиждень. Летальні випадки не зареєстровані. Протягом тижня випадки 

захворюваності серед медичних працівників не зареєстрована. 

 Станом на сьогодні Ужгородський район знаходиться у „зеленій зоні”. 

Враховуючи змінний стан епідемічної ситуації по захворюваності на коронавірусну 

хворобу  COVID – 19 на території Ужгородського району та готовність закладів 

освіти району до нового навчального періоду з урахуванням заходів протидії 

захворюваності на вірусну хворобу, вимоги до працівників освітнього процесу щодо 

проведення вакцинації, наявність підтверджуючих документів про її отримання 

повинно складати не неменше як 80% від усього педагогічного складу. В іншому 

випадку при переході району у іншу зону по кількості захворілих, освітні заклади 

будуть переведенні на дистанційний спосіб навчання. 

Однією із проблем медичного закладу КП „Ужгородська районна лікарня”, 

доповів головний лікар Голуб О.Є, яка є резервною і може використовуватись для 

лікування хворих на COVID – 19, є не вирішення питання оплати комунальних 

послуг, неможливо здійснити платежі, фінансування проводиться виключно за 

рахунок місцевого бюджету. 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, про стан епідемічної 

ситуації по захворюваності на коронавірусну хворобу  COVID – 19 на території 

Ужгородського району та готовність закладів освіти району до нового навчального 

періоду з урахуванням заходів протидії захворюваності на вірусну хворобу, комісія 

вирішила: 

 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Продовжити проведення вакцинації педагогічного складу та працівників 

освітніх закладів району. 
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3. Проводити заходи із інформування про необхідність проведення вакцинації 

серед населення та зокрема серед педагогічного кладу і працівників освітніх 

закладів. 

4. Керівникам освітніх закладів забезпечити дотримання протиепідемічних 

заходів під час навчального процесу. При виникненні спалахів захворюваності у 

навчальних закладах негайно приймати міри щодо ізоляції хворих та санітарної 

обробки приміщень закладів освіти. 

5. Звернутись до Ужгородської районної ради для вирішення проблем оплати 

комунальних послуг КП „Ужгородська районна лікарня”. 

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

заступника голови райдержадміністрації Дупина В.М. 

 

ЗА                    - 16 

ПРОТИ            - 0 

УТРИМАВСЯ - 0 

 

2. Про надзвичайну ситуацію на території Великодоброньської сільської 

ради, що спричинена буревієм 15 липня 2021 року. (Лист Великодоброньської 

сільської ради 09.08.2021 №780 з актами огляду дворогосподарств). 

 

Слухали: 

 Годор Балінт Балінтович – заступник Великодоброньського голови 

територіальної громади; 

          Крупнік Вячеслав Ярославович – головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології 

райдержадміністрації. 

   

В ніч на 15 липня 2021 року внаслідок сильного вітру та значних опадів на 

території Великодоброньської територіальної громади зафіксовано: 

- значне пошкодження зелених насаджень біля дороги між населеними 

пунктами с.Велика-Добронь – с.Чомонин; 

-  пошкоджено 8 (вісім) покрівель на восьми житлових будинках у с.Чомонин; 

- пошкоджено 26 (двадцять шість) тепличних конструкцій місцевих мешканців 

с.Чомонин. 

На місці виникнення надзвичайної ситуації працювали бригади та місцеві 

жителі, які по можливості проводили роботи із ліквідації наслідків. 

 Загальна орієнтовна вартість завданих збитків, що підрахована на підставі актів 

обстеження склала 2 160 800 гривень. У територіальної громади кошти для повного 

відшкодування нанесених збитків у наслідок надзвичайної ситуації відсутні.           

Заслухавши інформацію із питання порядку денного щодо можливості надання 

матеріальної допомоги мешканцям с.Велика Добронь, майно яких було пошкоджено 

під час буревію в ніч на 15.07.2021, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 
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2. Відповідно до пункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.04 

№368 „Про затвердження Порядку кваліфікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природнього характеру за їх рівнями” (зі змінами) , Класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010 (код 20331 „НС, пов'язана з сильним вітром 

(швидкістю 25 м/с і більше, охоплюючи шквали та смерчі”), Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій розділу II „Надзвичайні ситуації природного характеру”, 

затверджених наказом МВС України від 06.08.2018 №658 „Про затвердження 

Кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій”, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 28 серпня 2018 року за №969/32421,  попередньо кваліфікувати 

ситуацію, яка склалася в с. Великодоброньській територіальній громаді 15 липня 

2021 року, надзвичайною ситуацією природнього характеру об’єктового рівня. 

3.  Великодоброньській територіальній громаді відповідно до повноважень 

вжити заходів щодо залучення додаткових коштів для відновлення пошкоджених 

дахів будинків та надання допомоги постраждалому населенню, зокрема за рахунок 

використання місцевих матеріальних резервів та фінансових ресурсів, а також інших 

джерел відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Відділу цивільного захисту райдержадміністрації надіслати до ДСНС 

України матеріали щодо проведення остаточної кваліфікації і визначення рівня 

надзвичайної ситуації. 

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

в. о. начальника відділу цивільного захисту райдержадміністрації Мельника С.В. 

 

ЗА                    - 16 

ПРОТИ            - 0 

УТРИМАВСЯ - 0 

 

3. Про критичний стан приміського пасажирського сполучення із с. 

Новоселиця Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади 

(Колективне звернення 72 мешканців с Новоселиця від 20.08.2021 року). 

 

Слухали: 

          Крупнік Вячеслав Ярославович – головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку, житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології 

райдержадміністрації ; 

 

           Лавер Любов Іванівна - Дубриницько-Малоберезнянська голова 

територіальної громади; 

 

            Кобринович Діана Василівна - Староста с. Новоселиця. 

  

У зв’язку із відсутністю перевізників на частині приміських автобусних 

маршрутів, що не виходять за межі району, проблема надання необхідної соціальної 

послуги у перевезенні пасажирів. Особливо від відсутності транспортного 

сполучення страждають гірські  (тупикові) населені пункти. Останнім часом 
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виникає соціальна напруга серед населення. Критичною стала ситуація у с. 

Новоселиця Дубриницько-Малоберезнянської територіальної громади. Особливо 

загостриться це питання із початком навчального періоду у школах та вищих 

освітніх закладах. Крім того на території села розташована прикордонна застава, де 

охорону кордону забезпечує 80 військовослужбовців, для яких необхідне 

транспортне сполучення, з урахуванням обговорення комісія вирішила: 

  

1.  Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2.  З метою зняття соціальної напруги серед мешканців с. Новоселиці у зв’язку 

із відсутністю транспортного сполучення, надати дозвіл на перевезення пасажирів 

до проведення конкурсу із визначення перевізника на автобусному маршруті з 

можливістю перевезення мінімум два рази на добу у прямому та зворотному 

напрямку. 

3. У зв’язку із відсутністю перевізників на автобусних маршрутах №475 

сполученням ”Ужгород – Новоселиця” та №279 сполученням „Перечин -  

Новоселиця”, у відповідності до вимог пункту 55 (організатор зобов’язаний) 

постанови Кабінету Міністрів України  від 07.02.2018 №180 „Про внесення змін до 

Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті 

загального користування, рекомендувати організатору перевезень Ужгородській 

райдержадміністрації до проведення конкурсу призначити автомобільного 

перевізника Фінстер А.В., транспортні засоби якого відповідають за параметрами, 

класом, категорією, комфортністю і пасажиромісткістю вимогам, передбаченим для 

перевезення на маршруті, та укласти договір про перевезення на строк не більше 

трьох місяців та затвердити відповідні розклади руху. 

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

начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та екології Хайнас Р.М. 

 

ЗА                    - 16 

ПРОТИ            - 0 

УТРИМАВСЯ - 0 

 

 4.  Про затвердження акту обстеження щодо екологічного покращення та 

ліквідації заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району. 

 

Слухали: 

         Дупин Віталія Михайловича – заступника голови райдержадміністрації; 

 Хайнас Романа Михайловича – начальника відділу економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, інфраструктури та екології 

райдержадміністрації. 

 

 28.08.2021 постійно діюча комісія із обстеження об’єктів інфраструктури, 

каналів, русел річок Латориця, Тиса, Уж на території району, утворена відповідно до 
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розпорядження в. о. голови райдержадміністрації 21.07.2021 №190 провела 

обстеження ділянки русла річки Латориця від 35 та до 40 кілометра. 

 В руслі р. Латориця на території Ужгородського району було виявлено затори 

із повалених дерев товщиною стовбура понад 1,5 метра, що у свою чергу 

спричинило збір сміття у місцях падіння дерев у вигляді великої кількості 

пластикової і поліетиленової упаковки. Така ситуація сприяє тому, що під час дощів 

та повеней затримується прохід води і річка виходить із берегів у заплави, на 

пасовиська, поля та городи загрожуючи підтопленню дворогосподарств, з 

урахуванням обговорення   комісія вирішила: 

  

1.  Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2.  Затвердити акт обстеження екологічного покращення та ліквідації заторів в 

руслі р. Латориця на території Ужгородського району. 

3. Рекомендувати укласти договір на обстеження та розчищення ділянки русла 

р. Латориця. 

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

начальника відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства, 

інфраструктури та екології Хайнас Р.М. 

 

ЗА                    - 16 

ПРОТИ            - 0 

УТРИМАВСЯ - 0 

 

 

В. о. голови державної  адміністрації           Христина МАЦКО 

 

Протокол вів: 

В.  

о. начальника відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації         Сергій МЕЛЬНИК 

 


