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ПРОТОКОЛ  №2  

          позачергового зас ідання коміс і ї  

 

13.02.2020                                                                                                        м. Ужгород 
 

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: - - 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

І. Про  епідемічну ситуацію по захворюваності на ГРВІ та грип в 

Ужгородському районі. 
 

Слухали 

Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову 

комісії, який ознайомив присутніх із порядком денним.  
 

 

І. Про  епідемічну ситуацію по захворюваності на ГРВІ в Ужгородському 

районі________________________________________________________________ 

(Байда Г.М.) 

 

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням 

обговорення, керуючись законами України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», беручи до уваги протокол засідання комісії ТЕБ та НС 31.01.2020 року №1, 

довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» 13.02.2020 року №167, обговоривши, комісія 

вирішила: 
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Продовжити карантинні заходи (призупинити навчальний процес) у всіх 

закладах освіти району, включаючи НВК, починаючи з 17.02.2020 року на період 7 

календарних днів. 

3. З подальшого визначення  із зазначеного питання  районній комісії 

зібратися  20 лютого 2020 року  о 15.00 годин. 
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4. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад, відділу 

культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Котляр М.З.): 
проводити щоденний моніторинг відвідування дітей; 

призупиняти відвідування  ДНЗ, ДШМ при відсутності в них більше 20 %  

дітей по захворюваності на грип та ГРВІ; 

5. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.) проводити щоденний 

моніторинг захворюванності на грип та ГРВІ в районі, про що інформувати 

райдержадміністрацію. 

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

контроль за додержанням протиепідемічного режиму на період захворюваності на 

грип та ГРВІ. 

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

райдержадміністрації (Манайло-Приходько Р.Ю.), Ужгородську міськрайонну 

філію ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» 

(Пшеничний О.Г.), відділи райдержадміністрації: освіти  (Михайлишина М.І.), 

культури, молоді та спорту (Котляр М.З.). 
 

 

 

Голова комісії                                                             В.ДВОРСЬКИЙ 
 

 

Секретар комісії                                                                                  Н.БУЛИНА 

 
 

  
 
 

 

 


