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ПРОТОКОЛ №15
позапланового засідання комісії
17 .07.2020

м. Ужгород

Головув –голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М.
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - ____
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про стан епідемічної ситуації в районі в умовах карантинних обмежень
(інформація Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 17.07.2020 №1220).
ІІ. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на території лісового фонду
Кам’яницького лісництва уздовж автодороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км
221+600 до межі ДП „Перечинський лісгосп” (лист ДП „Ужгородський лісгосп”
08.07.2020 №03-303).
Слухали
Дворського В.М. – голову Ужгородської райдержадміністрації, голову
комісії, який ознайомив присутніх із порядком денним.
І. Про стан епідемічної ситуації в районі в умовах карантинних обмежень
(інформація Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 17.07.2020 №1220)____________________
(Сідей М.М.)
Слухали
Сідей Мирославу Михайлівну – в.о. головного лікаря КНП „Ужгородський
районний центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної
ради”, яка проінформувала, що з початку реєстрації захворювань на COVID- 19 в
районі зареєстровано 256 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із
них: м.Чоп - 19, Баранинська ОТГ – 58, Ужгородський район - 179. Показник
захворюваності у районі становить 279,3. Загальний показник із ОТГ і м.Чоп –
317,7 на 100 тисяч населення.

За цей період одужало 187 хворих, що становить 73,0% (район – 130
(72,6%), ОТГ - 40 (71,4%), Чоп -17 (89,5%)).
За останній тиждень летальних випадків захворювання на COVID- 19 не
зареєстровано. З початку реєстрації епідемії в цілому у районі померло 9 хворих
(3,6%), в тому числі - район - 8 (4,6%), Чоп – 1 (5,2%). Летальні випадки
зареєстровані в населених пунктах району: Концово, Сторожниця, Червоне,
Гайдош, Андріївка, Тарнівці, смт.Середнє, Розівка. Вікова категорія померлих: 4049 р. - 1; 50-59 - 2; 60-69 -1; 70-79 - 2, 80 і старше - 2. Тобто, 5 померлих – старше
60 років, що становить 62,5%.
Із числа захворілих жителів району (179) на стаціонарному лікуванні
перебували 56 осіб (31,3%), 123 хворих (68,7%) лікувались амбулаторно.
За останній тиждень
(11.07.- 17.07.2020 р.) в Ужгородському районі
виявлено 5 лабораторно підтверджених випадків (ПЛР +)
захворювань
COVID- 19. Показник на 100 тисяч населення захворілих за тиждень
(інцидентність) складає 7,8 що на 35% нижче нормативного ( 12 на 100 тисяч
населення ).
Захворюваність по днях:
11.07.2020 – 0
12.07.2020 – 0 - район , 1 - Барвінок
13.07.2020 – 0
14.07.2020 – 3 - район (Сторожниця – 2, Худльово - 1) + 1 - Баранинці
15.07.2020 – 0
16.07.2020 – 1 - Сторожниця
17.07.2020 – 1 -Есень
За останній тиждень добавився 1 населений пункт району, де виявлені
випадки захворювання – Есень. Таким чином, захворювання на COVID- 19
реєструються в 42 населених пунктах району та в 9 населених пунктах
Баранинської ОТГ.
По соціальній ознаці захворілі за останній тиждень відносяться до наступних
категорій: 2 - ФОПи, не працюючі - 1, 2 - медпрацівники.
За останній тиждень виявлено 2
випадки
захворювання
серед
медпрацівників , в тому числі 1 в медзакладі районного підпорядкування, 1проживає в районі, але працює в медзакладі м.Ужгород. Таким чином, серед
медиків, які проживають на території району, зареєстровано 42 випадки. Щодо
захворюваності серед медпрацівників, то із них 9 медпрацівників районної
лікарні, 5 медпрацівника АЗПСМ, і 28 медпрацівників, які проживають на
території району, але працюють в закладах м.Ужгород.
Станом на 17.07.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району
знаходяться на самоізоляції 74 особи, із них контактних із хворими – 45, хворі із
підтвердженим діагнозом – 27, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію
з використанням електронного сервісу «Дій вдома» - 2.
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» (зі змінами), протоколу Регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації 15.07.2020 №14, беручи до уваги
довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 17.07.2020 №1220, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення районної комісії з
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 06.07.2020 №14.
3. На території району проводити:
діяльність закладів культури виключно з наповненістю до 50% стаціонарних
розміщених місць для сидіння та/або не більше однієї особи на 5 метрів квадратних
площі закладу культури (вимоги підпункту 15 пункту 3 постанови 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» (із змінами) при дотриманні рекомендацій щодо
організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного
державного санітарного лікаря України: 06.06.2020 № 35 «Про затвердження
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час
проведення культурно-мистецьких заходів на період карантину у зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» та внесеними змінами
постановою 01.07.2020 № 38 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурномистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19);
роботу розважальних закладів (нічних клубів), а також суб’єктів
господарської діяльності з надання послуг громадського харчування з організацією
дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв,
буфетів тощо), закладів культури крім кінотеатрів та крім діяльності з надання
послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та
замовлень на винос, виключно у період від 7-ої години до 23-ої години із
дотримання усіх карантинних вимог та протиепідемічних заходів (вимоги
підпункту 16 пункту 3 постанови 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» (із змінами) при
дотриманні рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів,
затверджених постановами Головного державного санітарного лікаря України:
09.05.2020 №18 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів при роботі закладів громадського харчування на період
карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та
внесеними змінами постановою 02.06.2020 №32 «Про внесення змін до
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах
громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)».

4. Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській
області (Чернов П.В.), Ужгородському районному відділенню поліції
Ужгородського відділу поліції Головного управління національної поліції у
Закарпатській області (Крулько В.М.):
продовжити посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у
громадських місцях;
інформацію про результати перевірок подавати до районного штабу із
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації щоп’ятниці до 12 години відповідно до
листа керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної на території району
03.07.2020 №25.
5. 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).
6. 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, у тому числі дотримання
суб’єктами господарювання усіх карантинних обмежень.
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.),
Ужгородське РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській
області
(Чернов П.В.), голів виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад.
За - одноголосно
Проти – 0______
Утримався – 0__
ІІ. Про видалення аварійно-небезпечних дерев на території лісового фонду
Кам’яницького лісництва уздовж автодороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км
221+600 до межі ДП „Перечинський лісгосп” (лист ДП „Ужгородський
лісгосп” 08.07.2020 №03-303)__________________________________________
(Геккер В.Е.)
Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до листа ДП
„Ужгородське лісове господарство” 08.07.2020 №03-303, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Дерева, які знаходяться на території лісового фонду Кам’яницького
лісництва уздовж автодороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 221+600 до межі ДП
„Перечинський лісгосп” є аварійно-небезпечними і такими, що підлягають
видаленню.
3. ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.) вжити
відповідних та необхідних заходів щодо видалення аварійно-небезпечних дерев, які

знаходяться на території лісового фонду Кам’яницького лісництва уздовж
автодороги Н-13 Львів-Самбір-Ужгород км 221+600 до межі ДП „Перечинський
лісгосп” відповідно до чинного законодавства, включаючи прибирання території
автодороги (гілок) після проведення відповідних робіт.
4. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу
поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області
(Крулько В.М.), з метою дотримання безпеки руху на автодорозі Н-13 ЛьвівСамбір-Ужгород розглянути питання щодо тимчасового обмеження руху у місці
проведення робіт.
5. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти на
ДП „Ужгородське лісове господарство” (Геккер В.Е.).
За - одноголосно
Проти – 0______
Утримався – 0__

Голова комісії

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

