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ПРОТОКОЛ  №14  

          зас ідання коміс і ї  

 

06 .07.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації Мацко Х.К. 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: - Вачиля Тетяна Юріївна – Холмківський сільський голова 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

           І. Про продовження посилення  на території району карантинних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної  хвороби COVID-19. 

           ІІ. Про ліквідацію  наслідків  буревію, який пройшов по території 

Ужгородського району 29 червня 2020 року та їх фінансування. 
 

Слухали 

Мацко Х.К. – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації, голови 

комісії, яка ознайомила присутніх із порядком денним.  
 

І. Про продовження посилення  на території району карантинних заходів, 

пов’язаних із поширенням коронавірусної  хвороби COVID-19_____   ________ 

(Байда Г.М.) 
 

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 227 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них : 

м.Чоп  - 19, Баранинська ОТГ – 54, Ужгородський район -154. Показник 

захворюваності у районі становить 240,3. Загальний показник з ОТГ і м.Чоп – 281,8 

на 100 тисяч населення. 

 За цей період  одужало  173  хворих, що становить 76,2% (район – 120 

(77,9%), ОТГ - 37 (68,5%), Чоп -16  (84,2%). 

 За останній  тиждень  зареєстровано летальний випадок захворювання на 

COVID- 19.  З початку реєстрації епідемії у районі померло 7 хворих (3,3%), в тому 

числі, район -7 (4,5%), Чоп -1(5,2%). Летальні випадки зареєстровані в населених 
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пунктах району: Концово, Сторожниця, Червоне,  Андріївка, Тарнівці, 

смт.Середнє. 

Із числа захворілих жителів району  (154) на стаціонарному лікуванні  

пербували 45 осіб (29,2%), 109 хворих (70,8%) лікувались амбулаторно.  

За останній тиждень (26.06.- 02.07.2020 р.) в Ужгородському районі  

виявлено  7  лабораторно  підтверджених  випадків   (ПЛР + )  захворювань 

COVID- 19. Показник на 100 тисяч населення захворівших за тиждень 

(інцидентність)  складає 10,9 що на 9,2%  нижче  нормативного (12 на 100 тисяч 

населення).  

Захворюваність по днях: 

26.06.2020 – 1 (Невицьке),  

27.06.2020 – 4 (смт.Середнє - 2, населені пункти Сторожниця - 1, Розівка - 1), 

разом з ОТГ - 9 (5 – ОТГ, в тому числі по населених пунктах: Ярок -2, Стрипа -1, 

Баранинці -1, Д.Поле -1). 

28.06.2020 – 1 (с.Кам’яниця 1), разом з ОТГ - 3 (ОТГ -2 випадки населені 

пункти:  Підгорб, Барвінок). 

29.06.2020 – 0 

30.06.2020 – 0    

01.07.2020 – 1 (смт.Середнє) + 1 в м.Чоп 

02.07.2020 – 0 

Але,  на  03.07.2020 р. виявлено ще 3 нових випадки (2 в с.Кінчеш і 1 -

с.Розівка).  Станом на 04.07.2020 р.  виявлено 5 випадків захворювання: по одному 

випадку в населених пунктах:  Минай, Коритняни, Невицьке, Р.Комарівці, В.Геївці. 

Станом на 05.07.2020 р. виявлено 1 випадок захворювання в с.Ляхівці. 

         Таким чином, за останні три дні в районі зареєстровано 9 випадків 

захворювання, показник становить 14,04 на 100 тисяч населення.  Всього з початку 

реєстрації захворювання у районі зареєстровано 160 випадків (показник 249,6 на 

100 тисяч населення). Нажаль, протягом вихідних днів зафіксовано ще  один 

летальний випадок  (с.Розівка). Всього в районі померло 8 хворих, показник 

летальності -5,0%. 

За останні дні  випадки захворювання виявлені в двох нових  населених 

пунктах району.  Таким чином, захворювання на COVID- 19 реєструються  вже в 

39 населених пунктах району та в 8 селах Баранинської ОТГ. 

 Із числа захворілих за  останній  тиждень було госпіталізовано  4 жителі 

району, один із яких помер. За останні три дні госпіталізовано двоє хворих, один із 

яких помер. 

По соціальній ознаці захворілі за останній тиждень відносяться до наступних 

категорій: 1 - пенсіонер,  2 - приватних  підприємця (ФОПи), не працюючі - 1, 3 - 

медпрацівники.  Захворілі за  вихідні – пенсіонери - 5, не працюючі -2, 1-  

приватний підприємець, 1 - медпрацівник. 

За останній тиждень виявлено 4  випадки  захворювання серед 

медпрацівників, які проживають в районі, але працюють в медичних закладах 

м.Ужгород,  із них район -3, ОТГ -1. Таким чином,  серед медиків, які проживають 

на території району,  зареєстровано 38 випадків. Щодо захворюваності серед 

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

АЗПСМ, і 25 медпрацівників, які проживають на території району, але працюють  в 

закладах м.Ужгород. 



 Станом на 02.07.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району 

знаходяться  на самоізоляції 56 осіб, із них  контактних із хворими – 27, хворі із 

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

з використанням електронного  сервісу «Дій вдома» - 7, 4 особи 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 03.07.2020 №13, беручи до уваги довідку 

Ужгородської міськрайонної філії   ДУ «Закарпатський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» 06.07.2020 №1114, з урахуванням обговорення, комісія 

вирішила: 
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Обмежити на території району час роботи закладів громадського 

харчування та закладів розважальної діяльності до 22.00 години. 

3. Заборонити функціонування закладів (приміщень), які 

використовуються (здаються в оренду) для проведення масових заходів (весіль, 

випускних вечорів, поминальних заходів тощо). 

4. Ввести обмеження щодо проведення богослужінь у приміщеннях 

храмів, молитовних будинках, інших культових спорудах. Богослужіння проводити 

тільки на відкритому повітрі  з дотриманням усіх вимог протиепідемічних заходів. 

 Термін: до покращення епідемічної ситуації   

 та прийняття окремого рішення 
 

           5. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських 

рад активізувати роботу щодо виконання пункту 6 протоколу засідання районної 

комісії з питань ТЕБ та НС 25.06.2020 №13 щодо доведення до населення 

інформації  про посилення в районі протиепідемічних заходів із залученням 

наявних засобів оповіщення, у тому числі системи „ПАВІАНˮ, а також мобільних 

(переносних) засобів, встановлених на автомобільному транспорті. 

           6. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.): 

           продовжити проведення систематичних перевірок дотримання громадянами 

та суб’єктами господарювання встановлених протиепідемічних обмежень в умовах 

адаптивного карантину; 

          посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в громадських 

місцях; 

          інформацію про результати перевірок подавати до районної комісії з питань 

ТЕБ та НС та районного штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; 



          посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час 

здійснення регулярних та спеціальних перевезень пасажирів громадським 

транспортом у приміському сполученні. 

                                                             Термін: протягом дії карантину 
 

          7. 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.), голів 

виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад. 
 

 ІІ. Про ліквідацію  наслідків  буревію, який пройшов по території 

Ужгородського району 29 червня 2020 року та їх фінансування______   ______ 

(Малко Р.М., Вачиля Т.Ю.) 
 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, з метою реагування на 

ситуацію, яка склалася на території району внаслідок проходження буревію 

29.06.2020 року, беручи до уваги лист Холмківської сільської ради 03.07.2020 

№326/02-23, акт обстеження покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с.Концово Холмківської сільської ради 04.07.2020, листа 

Закарпатського обласного центру з гідрометеорології 06.07.2020 №09-04/826, 

створення нормальних умов праці, з урахуванням обговорення, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. Відповідно до підпункту 7 постанови Кабінету Міністрів України від 

24.03.04 №368 „Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру за їх рівнями” (зі змінами), Класифікатора 

надзвичайних ситуацій ДК 019:2010, (код 20311 «НС, пов’язана з сильною зливою 

(кількість опадів 30 мм і більше тривалістю 1 година і менше), код 20331 «НС, 

пов’язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та 

смерчі»), класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій №5 розділу ІІ 

„Надзвичайні ситуації природного характеру”, затверджених наказом МВС 

України від 06.08.2018 №658 „Про затвердження Класифікаційних ознак 

надзвичайних ситуацій”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 

2018 р. за № 969/32421 класифікувати ситуацію, яка склалася в районі 29 червня 

2020 року надзвичайною ситуацією природного характеру об’єктового  рівня. 

3. Голові виконавчого комітету Холмківської сільської ради (Вачиля 

Т.Ю.) виготовити кошторисну документацію на відновлення покрівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в с.Концово та забезпечити відповідне 

фінансування виконання робіт. 

4. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на 

виконавчий комітет Холмківської сільської ради (Вачиля Т.Ю.). 
 

За - одноголосно 

Проти – 0______ 

Утримався – 0__ 
 

В.о. голови комісії                                                Христина МАЦКО 

 

Секретар комісії                                                                     Наталія БУЛИНА 



 


