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     ПРОТОКОЛ  №19 

            позачергового  зас ідання коміс і ї  

 

20 .08.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головував  – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: - згідно списку 

Запрошені: -  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про  стан  поширення  на  території району коронавірусної хвороби 

COVID-19 (довідка Ужгородської міськрайонної філії  ДУ “Закарпатський 

обласний лабораторний центр МОЗ України”  20.08.2020 №1494). 

            

Слухали 

 Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову 

комісії, який ознайомив присутніх із порядком денним. 

 

І. Про стан поширення на території району коронавірусної хвороби COVID-19 

(довідка Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” 20.08.2020  №1494)____________________ 

(Байда Г.М.) 

 

Слухали 

Байду Галину Марківну - завідувача Чопською районною лабораторією 

відділення УМФ ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

яка проінформувала, що з початку реєстрації захворювань на COVID- 19  в районі 

зареєстровано   414  лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них : 

м.Чоп  - 34, Баранинська ОТГ - 97, Ужгородський район - 283. Показник 

захворюваності   у  районі   становить 441,5.  Загальний   показник   з   ОТГ   і 

м.Чоп  -  513,9  на 100 тисяч населення. 

 За цей період  одужало  234  хворих, що становить 56,5% (район - 158 

(55,8%), ОТГ - 57 (58,7 %), Чоп - 19  (94,7%)). 

 За останній  тиждень   зареєстровано один летальний  випадок  

захворювання на COVID - 19.  З початку реєстрації епідемії в цілому у районі 

померло 10 хворих (2,75%), у тому числі, район  - 10 (3,5%),  Чоп - 1 (2,9%). 

  

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


Летальні випадки зареєстровані в населених пунктах району: с.Концово, 

Сторожниця,  Червоне,  Гайдош,  Андріївка, Тарнівці, смт.Середнє, Розівка, 

Минай,  Часлівці.  Вікова  категорія померлих: 40 - 49 р.- 1;  50 – 59 - 2;  60-69 -1; 

70-79- 2, 80 і старше  - 4. Тобто, 7 померлих – старше 60 років, що становить 70,0%. 

Із числа захворілих жителів району за останній тиждень госпіталізовано 4 

хворих. Із загального числа захворілих  (283) на стаціонарному лікуванні  

перебували 83 осіб (29,3%), 200  хворих (60,7%) лікувались амбулаторно.  

За останній  тиждень   (15.082020.- 20.08.2020 р.) в Ужгородському районі  

виявлено   28  лабораторно   підтверджених   випадків (ПЛР +) захворювань 

COVID - 19. Показник на 100 тисяч населення захворілих за тиждень 

(інцидентність)  складає  43,6,  що  в 3,6 рази вище нормативного (12 на 100 тисяч 

населення). В порівнянні з попереднім тижнем відмічається  динаміка в сторону 

збільшення  числа захворілих. Темп приросту  становить 14,3%. 

Протягом  останнього  тижня методом ПЛР обстежено 81 особу, методом 

ІФА – 45 осіб, показник на 100 тисяч населення -126,3 (при допустимому не менше 

ніж 24 на 100 тисяч населення). Коефіцієнт виявлення випадків інфікування 

COVID- 19  становить в районі 34,5% (при допустимому не більше 11%). 

 Реєстрація захворюваності  по днях : 

        15.08.2020 - район  - 2  (Сторожниця); 

         16.08.2020 - 7,  район  -  5  (Р.Комарівці, Глибоке, Минай, Анталівці, Середнє),  

ОТГ - 2  (Ярок); 

         17.08.2020 р. - 12, район  - 9 (Сторожниця - 3, Р.Комарівці, Минай, Анталівці 

смт.Середнє, Оноківці, Сюрте); ОТГ - 3 (Стрипа - 2, Холмці - 1); 

        18.08.2020 р. - 3, район - 3 (Сторожниця, Концово, Кібляри); 

        19.08.2020 р. - 6,  район  -  5  (Р.Комарівці - 2, П.Комарівці, В.Солотвино, 

Минай,  ОТГ – 1 (Ярок); 

        20.08.2020 р. – 7, район - 4 (Минай - 2, смт.Середнє, Розівка); ОТГ - 3 

(Барвінок). 

Протягом останнього  тижня вперше виявлено випадок захворювання в 

с.Глибоке. Таким чином,  захворювання на COVID - 19 реєструються в  45-ти  

населених пунктах району та в 9-ти селах Баранинської ОТГ. 

Станом на 20.08.2020 р. найбільше число виявлених хворих у населених 

пунктах:  с.Минай  - 43, с.Сторожниця - 27, смт.Середнє  - 28. Протягом останнього 

тижня найбільше число випадків зареєстровано саме в цих населених пунктах. 

За останній тиждень виявлено 4  випадки  захворювання серед 

медпрацівників,  які  працюють  в медичних  закладах  м.Ужгород,  але 

проживають в населених пунктах району  - 2 і Баранинської ОТГ - 2. Таким чином,  

серед медиків, які проживають на території району,  зареєстровано 50 випадків. 

Загалом, серед медпрацівників, які проживають  в населених пунктах  району і 

Баранинської ОТГ станом на 20.08.2020 р. виявлено 61 випадок захворювання. 

 Станом на 20.08.2020 року на обліку в лікувальних закладах району 

знаходяться  на самоізоляції 117 осіб, із них  контактних із хворими – 75, хворі із 

підтвердженим діагнозом – 42 , прибулих  із-за кордону  на обліку нема. 

 
 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до 

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 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 

України 12.08.2020 №712), протоколу Регіональної комісії з питань техногенно - 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 

19.08.2020 №18, беручи до уваги протокол районної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 17.08.2020 №18, довідку 

Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України”  20.08.2020 №1494, з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 
 1. Інформацію виступаючих взяти до відома. 

 2. Починаючи із 20 серпня 2020 року запровадити на території району 

додаткові  обмежувальні протиепідемічні заходи:  

 обмеження функціонування закладів (приміщень), які використовуються 

(здаються в оренду) для проведення масових заходів (весіль, випускних вечорів, 

поминальних заходів тощо); 

 обмеження проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних 

будинках, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на 

відкритому повітрі з дотриманням усіх протиепідемічних вимог; 

 обмеження роботи закладів громадського харчування у закритих 

приміщеннях; 

 обмеження роботи басейнів; 

 проведення спортивних заходів без участі глядачів. 

 3. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області, 

Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області 

(Чернов П.В.): 

 суттєво посилити контроль за виконанням протиепідемічних обмежувальних 

заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, особливо, які 

стосуються пасажирських перевезень у громадському транспорті та роботи 

розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів господарювання з 

надання послуг громадського харчування з організацією дозвілля або без нього 

(ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів, тощо) згідно 

постанови Кабінету Міністрів України 12 серпня 2020 року № 712 „Про внесення 

змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня  2020 року № 331 і від 

22 липня 2020 року № 641”; 

 активізувати роботу спільних рейдових груп щодо належного контролю, на 

території району дотримання громадянами та суб’єктами господарювання 

протиепідемічних заходів; 

                                                                   Термін: упродовж карантину 
 

 забезпечити щоденне інформування районного штабу із ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації щодо вжитих заходів контролю, результатів проведених 

перевірок, із зазначенням кількості виданих адміністративних протоколів та сум 

штрафних стягнень по видах: транспорт, самоізоляція, ринки, заклади харчування, 

торгівлі, тощо. 

 



 4. Керівнику робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: 

 проаналізувати причини різкого погіршення епідеміологічної ситуації щодо 

коронавірусної хвороби COVID-19; 

 переглянути та при потребі оновити плани протиепідемічних заходів щодо 

мінімізації поширення інфекції серед жителів населених пунктів району; 

 у разі ускладнення епідемічної ситуації невідкладно забезпечити прийняття 

рішень щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів у відповідності до 

вимог чинного законодавства. 

 5. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” (Пшеничний О.Г.) спільно з виконавчими 

комітетами Середнянської селищної, сільських рад: 

 здійснювати щоденний моніторинг епідемічної ситуації із захворюваності на 

COVID-19 на території району, відповідно до ознак із значним поширенням 

COVID-19, для аналізу щодо ефективності вжитих протиепідемічних заходів; 

 забезпечити чітке дотримання протиепідемічних заходів, особливо при 

проведенні святкувань та урочистостей у приміщеннях (залах) закладів 

громадського харчування, релігійних (церковних) обрядів, богослужінь у 

приміщеннях храмів тощо. 

6. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад 

забезпечити 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. 

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

на Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Закарпатській області, Ужгородську 

міськрайонну філію ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ 

України”, Ужгородське  РУ ГУ  Держпродспоживслужби  у  Закарпатській   

області (Чернов П.В.), голів виконавчих комітетів Середнянської селищної, 

сільських рад. 
 

 

 

Голова комісії                                         Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 

 

Протокол вів: 
 

Завідувач сектору ЦЗ 

Ужгородської райдержадміністрації             Роман МАЛКО                                                                  
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