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ПРОТОКОЛ  №4  

          зас ідання коміс і ї  
 

12.03.2020                                                                                                        Ужгород 
 

Головував – голова Ужгородської РДА -  Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: - згідно списку (додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         І. Про реєстрацію випадків захворювання на менінгококову інфекцію в селах 

Коритняни, Часлівці. 

 

Слухали 

Дворського В.М. –голову Ужгородської райдержадміністрації, який 

ознайомив присутніх із порядком денним.  

 

 

І. Про реєстрацію випадків захворювання на менінгококову інфекцію в селах 

Коритняни, Часлівці________________________________        ________ 

(Байда Г.М., Голуб О.Є., Іленьо Н.В., Михайлишина М.І.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до законів  

України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, 

«Про захист населення від інфекційних хвороб», з метою вжиття заходів щодо 

контролю за епідемічною ситуацією, забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, захисту населення від інфекційних захворювань та 

недопущення їх розповсюдження на території району, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

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

проводити моніторинг захворюванності на менінгококову інфекцію; 

з метою недопущення розповсюдження зазначеної інфекції продовжити 

проведення та провести протиепідемічні, дезінфікуючі заходи у приміщеннях 
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Коритнянської ЗОШ І-ІІІ ст., музичної школи, ДНЗ в с.Коритняни, Часлівецької 

початкової школи, тощо; 

при погіршені епідситуації терміново інформувати райдержадміністрацію. 

3. Комунальному некомерційному підприємству „Ужгородська районна 

клінічна лікарня Ужгородської районної ради” (Голуб О.Є.), комунальному 

некомерційному   підприємству   „Ужгородський   районний  центр первинної 

медико-санітарної  допомоги  Ужгородської  районної ради”  (Шинкаренко 

Л.Ф.) провести розрахунок (потреби) коштів щодо придбання засобів 

імунопрофілактики (вакцин) з розрахунку 82 чоловік. 

4. Фінансовому управлінню Ужгородської райдержадміністрації (Ящищак 

О.В.), сектору фінансово-господарського забезпечення апарату Ужгородської 

райдержадміністрації (Данчевська Е.З.) спільно з сектором цивільного захисту 

Ужгородської райдержадміністрації (Малко Р.М.), з метою недопущення 

розповсюдження зазначеної інфекції, при необхідності забезпечити фінансування 

заходів із районного бюджету, у т.ч. резервного фонду районного бюджету для 

придбання засобів імунопрофілактики (вакцин), засобів індивідуального захисту. 

5. Сектору цивільного захисту райдержадміністрації (Малко Р.М.) спільно 

із Ужгородським МРВ УДСНС України у Закарпатській області (Ільницький 

В.Б.) вжити заходів щодо проведення дезінфікуючих заходів у  приміщеннях 

установ, розташованих на території зазначених населених пунктів. 

6. Директору Коритнянської ЗОШ І- ІІІ ступенів (Тарахонич М.Ф.), 

Часлівецької початкової школи (Адам А.Е.) вжити заходів щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до регламентованого мікроклімату та режиму вологого 

прибирання з використанням засобів дезінфекції. 

7. Відділу регіонального розвитку райдержадміністрації (Крупнік В.Я.) 
провести профілактичні заходи щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 

регламентованого мікроклімату та режиму вологого прибирання з використанням 

засобів дезінфекції у маршрутних перевезеннях (автобусах), які здійснюють 

маршрутні перевезення (надають транспортні послуги) населення по вищезазначених 

населених пунктах.    

8. Ужгородській міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.), комунальному 

некомерційному підприємству „Ужгородська районна клінічна лікарня 

Ужгородської районної ради” (Голуб О.Є.), комунальному некомерційному   

підприємству   „Ужгородський   районний  центр первинної медико-санітарної  

допомоги  Ужгородської  районної ради”  (Шинкаренко Л.Ф.) про проведену 

роботу інформувати райдержадміністрацію. 

9. Керівнику апарату Ужгородської райдержадміністрації (Боднарюк 

Р.Ю.) вжити заходів щодо проведення службового розслідування осіб, з вини яких 

сталася ситуація, пов’язана з порушенням санітарно-епідеміологічного 

благополуччя у закладах освіти вищевказаних населених пунктів. 

10. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

райдержадміністрації (Мацко Х.К.), Ужгородську міськрайонну філію ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» (Пшеничний О.Г.), 

головного лікаря комунального некомерційного підприємства „Ужгородська 
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районна клінічна лікарня  Ужгородської районної   ради” (Голуб О.Є.), комунальне 

некомерційне    підприємство    „Ужгородський    районний   центр   первинної 

медико - санітарної   допомоги   Ужгородської   районної   ради”    (Шинкаренко 

Л.Ф.). 

 

 

 

Голова Ужгородської РДА                                            Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 

Секретар комісії                                                               Наталія БУЛИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


