
                                                   ПРОТОКОЛ №2 

засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на       

території  Ужгородського району 

 

15.04.2020                                                                                                         м.Ужгород 

 

Головувала – керівник з ліквідації наслідків НС на території району Мацко Х.К.  

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: - - 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

       1. Про вжиття заходів із протидії поширенню на території району гострої 

респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. 

 

Слухали 

Мацко Христина Карлівна –керівник з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на території району, яка ознайомила присутніх із порядком денним. 

       

 

1. Про вжиття заходів із протидії поширенню на території району гострої 

респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19______________ 

(Малко Р.М.) 

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням 

обговорення, відповідно до законів України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Кодексу цивільного захисту України, указу Президента України 13.03.2020 

№87/2020 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України 13.03.2020 

року „Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах 

спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2”, постанови Кабінеу Міністрів України 11.03.2020 №211 „Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, враховуючи 

протоколи: Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020 №1, 

16.03.2020 №2, 26.03.2020 №3, 10.04.2020 №4, комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 18.03.2020 №5, 

26.03.2020 №6, надзвичайної   протиепідемічної   комісії   райдержадміністрації 

11.03.2020 №3, засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації 31.03.2020 №1, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

          2. Начальнику районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на території  району (Малко Р.М.): 

         подати, керівнику з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 

району у письмовій формі розрахунки щодо проведення, на території населених 



пунктів району (сільські ради, які невзмозі самостійно провести) дезінфікуючих 

заходів, пов’язаних із протидією поширення коронавірусної хвороби COVID-19; 

          щоденно інформувати про проведену, органами місцевого самоврядування 

роботу  щодо проведення дезінфікуючих заходів (дезінфекції), пов’язаних із 

протидією поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на території населених 

пунктів району; 

 у разі потреби,  розробити графік проведення, на території населених пунктів 

району дезінфікуючих заходів, пов’язаних із протидією поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19. 

  3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад 

інформувати районний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території району (uzhrajonshtab2020@gmail.com) (з фотофіксацією) про проведену 

роботу із дезінфекції прилеглих територій населених пунктів району. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного залишаю за 

собою. 

 

Керівник з ліквідації наслідків НС 

на території району           Христина МАЦКО 

 

 

Секретар                          Наталія БУЛИНА 

 

 

mailto:uzhrajonshtab2020@gmail.com

	ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

