
 

 

 

        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  №11 

          зас ідання коміс і ї  

 

11.06.2020                                                                                                         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_________________________________ 

(Байда Г.М., Шинкаренко Л.Ф.) 

 

Виступили 

 Байда Галина Марківна - завідувач 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 184 (включаючи м.Чоп-18) лабораторно підтверджених випадків 

захворювання, із них : Баранинска ОТГ – 38, Ужгородський район -128. 

 За цей період  одужало  125 хворих, що становить 68% (район – 81 (63.3%), 

ОТГ - 30 (78,9%),Чоп -14  (77,7%)). З початку реєстрації епідемії у районі померло 7 

хворих (3,8%), в тому числі, район -6 (4,7%), Чоп -1(5,5%). 

 Захворювання зареєстровані в 36  населених  пунктах району, в 5 селах 

Баранинської ОТГ. 

  Із числа населених пунктів району найбільша кількість захворілих в 

с.с.Камяниця -12, Кібляри 11, смт.Середнє -11, по 7 випадків в с.с.Концево, 
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Оноківці, Минай, Н.Солотвино. В розрізі населених пунктів ви здоровіли всі 

зареєстровані  хворі в 16 селах. Продовжують хворіти ,  не виписані, а також 

реєструються нові випадки в 20 населених пунктах (Н.Солотвино, Середнє, Минай, 

Коритняни, Анталівці, Камяниця, Невицьке, Тарнівці, Лінці, Оноківці, 

Концево,К.Гута, Пацканьово, В.Солотвино, Андріївка, Вовкове,Гайдош, 

Чертеж,Кінчеш,Кібляри). 

  Із загального числа захворілих  випадки COVID- 19   зареєстровані у двох 

дітей у вікових категоріях до року -1, 15-17 -1. Вікова категорія дорослих 

захворілих: 18-29 років – 12, 30-64 роки – 89, старше 65 років – 25. 

 По соціальній ознаці  захворілі відносяться до наступних категорій: діти-2, з 

них не організований 1, школяр -1,працюючі в установах, організаціях на 

підприємствах-19 (14,8%), не працюючих -19(14,8%), вчителів -2, пенсіонерів -25 

(19,5%), залізничників -3, працівники ДНЗ -2, священнослужителі -3, сезонні 

працівники -3, система МВС – 8, з них 3 медики, соц..захист (В.Добронь)-1, 

медпрацівники – 35 (мед заклади району і м.Ужгород). Щодо захворюваності серед 

медпрацівників , то із них  9  медпрацівників районної лікарні, 4 медпрацівника 

АЗПСМ, і 22 медпрацівники, які проживають на території району, але працюють  в 

закладах м.Ужгород. 

За останній тиждень   ( з 05.06.-11.06.2020 р. ) в Ужгородському районі  

виявлено  14  лабораторно підтверджених випадків ( ПЛР + ) захворювань COVID- 

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

21,8 , що в 1,8 рази  перевищує нормативний ( 12 на 100 тис. населення ).  

Захворюваність по днях : 

05.06.2020 – 1 (Минай), 

06.06.2020 -0 

07.06.2020 – 9 (Кібляри -7,Тарнівці-2) 

08.06.2020 – 2 (Кібляри, Пацканьово) 

09.06.2020 – 1 (Минай) 

10.06.2020 – 0 

11.06.2020 – 1 (К.Гута). 

 Станом на 11.06.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району знаходяться  

на самоізоляції 115 осіб, із них  контактних із хворими – 67, хворі із підтвердженим 

діагнозом – 13, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію  з використанням 

електронного  сервісу «Дій вдома» - 35. 
 

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 

Закарпатської облдержадміністрації 10.06.2020 №9, беручи до уваги довідку 

Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» 11.06.2020 №871, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 



 

 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

           2. Не вводити на території району наступний етап послаблення 

протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 травня 2020 р. №392. 

3. Абзац перший і другий пункту 2.1. протоколу районної комісії з питань 

ТЕБ та НС від 29.05.2020 №10 викласти у такій редакції: 

„проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше 

10 осіб, за умови дотримання організатором  вимог постанови Головного 

державного санітарного лікаря України від 02.06.2020 р. №33 „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” (26.05.2020 №28); 

„проведення релігійних заходів за умови здійснення контролю релігійною 

організацією за дотриманням фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 

метра та перебування не більше ніж однієї особи на 5 кв. метрах площі будівлі, якщо 

релігійний захід проводиться в приміщенніˮ. 

 4. Продовжити заборону на функціонування: 

 басейнів, спа-зон та розважальних закладів; 

ресторанів, кафе інших закладів харчування у закритих приміщеннях; 

 5. Звернути увагу керівника робіт з ліквідації надзвичайної ситуації району 

на те, що дозвіл на роботу закладів дошкільної освіти необхідно надавати за умови 

готовності конкретного закладу, забезпечивши виконання вимог постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 р. №25 „Про 

Тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах 

дошкільної освіти на період карантину у зв’язку  з поширенням коронавірусної 

хвороби COVID-19” та із урахуванням  епідеміологічної обстановки. 

6. Відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.) забезпечити 

доставку учнів (дітей) у пункти проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання/вступних випробувань на територію м.Ужгрод, дотримуючись 

протиепідемічних (карантинних) заходів. 

 7. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

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

    продовжити проведення щоденного моніторингу визначених показників на 

їх відповідність встановленим критеріям (ознакам) 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: 

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.), КНП „Ужгородський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради 

Закарпатської області” (Шинкаренко Л.Ф.) продовжити, в межах компетенції, 

контроль за дотриманням на території району встановлених карантинних обмежень.  

  10. Структурним підрозділам райдержадміністрації, у тому числі зі 

статусом юридичної особи публічного права, підприємствам, установам та 

організаціям всіх форм власності, головам виконавчих комітетів 

Середнянської селищної, сільських рад забезпечити доведення завдань, 

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

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Термін: невідкладно 

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

на Ужгородську міськрайонну філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.), КНП „Ужгородський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради Закарпатської 

області” (Шинкаренко Л.Ф.), відділ освіти райдержадміністрації (Михайлишина 

М.І.). 
 

За - одноголосно 

Проти – 0______ 

Утримався – 0____ 

 

 

Голова комісії                                                Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради 

Закарпатської області” (Шинкаренко Л.Ф.), відділ освіти райдержадміністрації 

(Михайлишина М.І.). 
 

 

За - ______________ 

Проти – ___________ 

 

 

 

Голова комісії                                                Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 
 


