
 

        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  №12 

          зас ідання коміс і ї  

19.06.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: -  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 І. Про посилення  на території району протиепідемічних заходів, пов’язаних 

із поширенням коронавірусної  хвороби COVID-19. 

 

Слухали 

Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову 

комісії, який ознайомив присутніх із порядком денним.  
 

І. Про посилення  на території району протиепідемічних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної  хвороби COVID-19__________________________ 

(Байда Г.М., Шинкаренко Л.Ф.) 
 

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 194 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них : 

(включаючи м.Чоп  -18), Баранинська ОТГ – 43, Ужгородський район -133. 

 За цей період  одужало  147 хворих, що становить 75,7% ( район – 95 (71,4%), 

ОТГ - 35 (81,3%),Чоп -16  (88,8%)). За останній період летальних випадків не 

зареєстровано. З початку реєстрації епідемії у районі померло 7 хворих (3,6%), в 

тому числі, район -6 (4,5%), Чоп -1(5,5%). 

За останній тиждень   (12.06.-18.06.2020 р.) в Ужгородському районі  виявлено  

5  лабораторно підтверджених випадків ( ПЛР +) захворювань COVID- 19. Показник 

на 100 тис. населення захворівших за тиждень ( інцидентність)  складає 7,8 , що на 

35% нижче  нормативного (12 на 100 тис. населення).  

Захворюваність по днях : 

12.06.2020 – 1 (Оріховиця), 
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13.06.2020 – 3 (Оноківці -2, Коритняни 1) 

14.06.2020 – 0 

15.06.2020 – 0 

16.06.2020 – 1  (Невицьке) 

17.06.2020 – 0 

18.06.2020 – 0 

Географія поширення захворюваності  в районі поступово зростає. За останній 

тиждень добавився ще один населений пункт району (Оріховиця) та населений 

пункт Баранинської ОТГ (с. Ярок), де зареєстровано випадки захворювання. Таким 

чином захворювання на COVID- 19 реєструються в 37 населених пунктах району та 

в 6 селах Баранинської ОТГ. 

 За останній тиждень зменшилось число населених пунктів, в яких 

продовжується реєстрація хворих. В порівняні з попереднім тижнем випадки 

захворювання (із числа зареєстрованих хворих, що продовжують хворіти, не 

виписані та виявлені нові випадки)  реєструються в 14 населених пунктах проти 20 

за минулий тиждень. Тобто, всі захворілі в 23 населених пунктах – одужали. Із 

числа населених пунктів, де реєструвалось найбільше випадків одужали в смт. 

Середнє, с. Камяниця.  Але на жаль, виявляються  нові хворі. Так, станом на 

сьогодні, 19.06.2020 в смт. Середнє, в с. Сторожниця зареєстровано нові випадки. 

Матеріал від 12 підозрілих осіб знаходиться в роботі. 

 За останній тиждень  випадки захворювання серед дітей не зареєстровані. По 

соціальні ознаці за тиждень захворіли не працюючі -2, працівник підприємства 

«Патент» 1, в системі УМВС -1, благодійний фонд -1. За останній тиждень 

випадки  захворювання серед медпрацівників не реєструвались. Таким чином,  серед 

медиків зареєстровано 35 випадків. 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. 

 Станом на 18.06.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району знаходяться  

на самоізоляції 69 осіб, із них  контактних із хворими – 21, хворі із підтвердженим 

діагнозом – 18, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію  з використанням 

електронного  сервісу «Дій вдома» - 13 осіб, 17 осіб прибули із-за кордону і 

спостерігаються сімейними лікарями, але не мають встановленого додатку «Дій 

вдома». 
 

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 18.06.2020 №10, беручи до уваги довідку 

Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» 18.06.2020 №943, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 



1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

   2. Визнати такими, що втратили чинність пункт 2 (підпункти 2.1, 2.2) 

протоколу засідання комісії ТЕБ та НС райдержадміністрації 29.05.2020 №10, 

пункти  4, 5 протоколу засідання комісії  ТЕБ та НС райдержадміністрації 

11.06.2020 №11. 

3. Ввести на території району наступні обмежувальні заходи: 
3.1. Заборонити, починаючи  із 20.06.2020 року до покращення епідемічної 

ситуації та прийняття окремого рішення: 

проведення масових культурно-розважальних заходів, у яких 

заплановано участь більше 10 осіб крім заходів, необхідних для забезпечення 

роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 

навчально-тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд 

України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів 

командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів, екскурсійного 

обслуговування екскурсійних груп у кількості не більше ніж 50 осіб;  

організацію та проведення святкування і урочистих заходів, пов’язаних із 

весіллям за участі більше 10 осіб;  

проведення поминальних та ритуальних заходів із поховань померлих за 

участі більше ніж 10 осіб у приміщеннях; 

роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів та проведення 

спортивних заходів на стадіонах із кількістю учасників більше  

10 осіб; 

роботу басейнів, спа-зон та розважальних закладів; 

роботу ресторанів, кафе, інших закладів харчування у закритих приміщеннях; 

проведення футбольних матчів чемпіонату, кубку України та офіційних 

міжнародних матчів у відповідності до вимог постанови Головного державного 

санітарного лікаря 26.05.2020 №27 в умовах карантину з метою запобігання 

поширенню на території району коронавірусної хвороби COVID-19. 

3.2. Призупинити із 22.06.2020 року роботу закладів дошкільної освіти, ДНЗ.  

4. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції  Головного  управління   національної   поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.),  головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, 

сільських рад посилити контроль виконання вищенаведених рішень комісії та 

вживати до порушників заходів впливу, визначених чинним законодавством 

України. 

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  

20 травня 2020 р. №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 

заходівˮ (зі змінами) залишити чинними наступні послаблення протиепідемічних 

заходів, якими дозволено: 

діяльність готелів (крім функціонування в готелях ресторанів, басейнів, спа-

зон); 



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.   

6. Відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.) відповідно до 

чинного законодавства внести коригування щодо доставки учнів (дітей) у пункти 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання/вступних випробувань на 

територію м.Ужгрод, дотримуючись протиепідемічних (карантинних) заходів. 
7. Керівнику робіт з ліквідації надзвичайної ситуації району забезпечити, 

при необхідності, швидке та оперативне реагування у випадку погіршення 
епідемічної ситуації на території району. 

8. 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.), із залученням представників 
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування: 

забезпечити проведення рейдових перевірок щодо дотримання суб’єктами 

господарювання встановлених вимог стосовно функціонування в умовах  карантину. 

Особливу увагу звернути на дотримання масочного режиму, соціальної дистанції та 

визначених заходів дезінфекції у закладах харчування, ринках та громадському 

транспорті; 

провести посилені рейдові перевірки ресторанів, інших закладів харчування та 

відпочинку щодо прийому у закритих приміщеннях відвідувачів та проведення 

святкувань весіль, тощо. 

 Термін: у вихідні дні протягом дії 

карантину 
 

9. Ужгородському районному територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (Гомович І.І.) забезпечити: 

 щоденний моніторинг стану здоров’я підопічних (пацієнтів), що перебувають 

(проживають) у  закладі; 

невідкладне реагування на всі випадки підозр щодо інфікування підопічними 

на COVID-19; 

суворе дотримання встановлених санітарних та протиепідемічних вимог щодо 

функціонування закладу. 



10. 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). 

11. 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. 

12. 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. 

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

на Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.), 

Ужгородське  РУ ГУ  Держпродспоживслужби   у   Закарпатській області  

(Чернов П.В.). 

 

 

За - одноголосно 

Проти – 0______ 

Утримався – 0__ 

 

 

 

Голова комісії                                                Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


