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ПРОТОКОЛ №16
позапланового засідання комісії
23 .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» 23.07.2020 №1220).
ІІ. Ліквідація заторів в руслі р.Латориця на території Ужгородського району
(протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської
облдержадміністрації 21.07.2020 №15).
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» 23.07.2020 №1220)____________________
(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 268 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них :
м.Чоп - 19, Баранинська ОТГ – 65, Ужгородський район -184. Показник
захворюваності у районі становить 266,3. Загальний показник з ОТГ і м.Чоп – 332,7
на 100 тисяч населення.
За цей період одужало 196 хворих, що становить 73,1% (район – 130
(70,6%), ОТГ - 46 (70,8 %), Чоп -18 (94,7%).

За останній тиждень летальних випадків захворювання на COVID- 19 не
зареєстровано. З початку реєстрації епідемії в цілому у районі померло 9 хворих
(3,3%), у тому числі, район - 8 (4,3%), Чоп -1(5,2%). Летальні випадки
зареєстровані в населених пунктах району: с.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 (184) на стаціонарному лікуванні
перебували 56 осіб (30,4%), 128 хворих (69,5%) лікувались амбулаторно.
За останній неповний тиждень (18.07.- 23.07.2020 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 :
18.07.2020 – 0
19.07.2020 – 0
20.07.2020 – 0
21.07.2020 – 0
22.07.2020 – 5, район - 3 (Минай - 2, Оноківці - 1), ОТГ – 2 (Баранинці,
В.Лази);
23.07.2020 – 7, район - 2 (Сюрте), ОТГ - 5 (В.Лази).
Всі захворілі протягом останнього тижня знаходяться на амбулаторному
лікуванні. В цілому, із числа захворілих жителів району (184) на стаціонарному
лікуванні перебували 56 осіб (30,4%), 128 хворих (69,5%) лікувались амбулаторно.
Протягом тижня вперше виявлені випадки захворювання ще в одному
населеному пункті району – с.Сюрте. Таким чином, захворювання на COVID- 19
реєструються в 43 населених пунктах району та в 9 селах Баранинської ОТГ.
По соціальній ознаці захворілі за останній тиждень відносяться до наступних
категорій: 2 - ФОПи, не працюючі - 1, 1 - медпрацівник, 1 - пенсіонер.
За останній тиждень виявлено 1
випадок
захворювання серед
медпрацівників , яка працює в медичному закладі м.Ужгород. Таким чином,
серед медиків, які проживають на території району, зареєстровано 43 випадки.
Щодо захворюваності серед медпрацівників , то із них 9 медпрацівників районної
лікарні, 5 медпрацівника АЗПСМ, і 29 медпрацівників, які проживають на
території району, але працюють в закладах м.Ужгород.
Станом на 23.07.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району
знаходяться на самоізоляції 43 особи, із них контактних із хворими – 19, хворі із
підтвердженим діагнозом – 20, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію
з використанням електронного сервісу «Дій вдома» - 3.
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 21.07.2020 №15, беручи до уваги
довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 23.07.2020 №1220, з урахуванням обговорення,
комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Скасувати обмеження, введені пунктом 3.1 протоколу районної комісії з
питань ТЕБ та НС 19.06.2020 №12 щодо роботи басейнів, спа-зон.
3. Визнати таким, що втратив чинність пункт 5 протоколу районної комісії з
питань ТЕБ та НС 25.06.2020 №13 щодо регулярних та спеціальних перевезень
пасажирів громадським транспортом у приміському сполучені у вихідні (субота,
неділя) та святкові дні
4. На території району додатково дозволити:
регулярні та спеціальні перевезення пасажирів громадським транспортом у
приміському сполучені у вихідні (субота, неділя) та святкові дні;
роботу басейнів, спа-зон при дотриманні рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів, затверджених відповідними постановами Головного
державного санітарного лікаря України;
роботу спортивних залів, фітнес-центрів, тренажерних залів (крім
проведення групових занять з кількістю учасників більше ніж 10 осіб),
дотримуючись рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів,
затверджених відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря
України.
5. Згідно протоколу
регіональної комісії з питань техногенноекологічної
безпеки
та
надзвичайних
ситуацій
Закарпатської
облдержадміністрації 21.07.2020 № 15 скасування вищенаведених обмежень
стосується лише басейнів, функціонування яких здійснюється із застосуванням
хлорвмісних або інших дезінфікуючих засобів.
Продовжити заборону на
функціонування басейнів, ємностей, чанів тощо, які використовуються для
плавання, відпочинку (оздоровлення) людей без проведення хлорування води або
без використання інших засобів дезінфекції.
6. Діяльність закладів, що надають послуги з розміщення на території району
проводити виключно при дотриманні рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного державного
санітарного лікаря України: 21.05.2020 №22 «Про затвердження Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в готелях на період
карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
06.06.2020 №36 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів в закладах, що надають послуги з розміщення на період
карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Термін: до прийняття окремого
рішення
7. 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.
8. 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).
9. 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.
10. 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. Ліквідація заторів в руслі р.Латориця на території Ужгородського району
(протокол регіональної комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської
облдержадміністрації 21.07.2020 №15)_________________________________
(Івегеш В.В., Булина Н.П.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, беручи до уваги протокол засідання регіональної
комісії з питань ТЕБ та НС Закарпатської облдержадміністрації 21.07.2020 №15, з
метою реагування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного
характеру, створення нормальних та безпечних умов життєдіяльності населення
району, 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 20530 НС, пов’язана із заторами,
зажорами), визнати, що ситуація, яка склалася на території району, у зв’язку із
утворенням заторів в руслі річки Латориця є надзвичайною ситуацією, яка є
складовою надзвичайної ситуації природного характеру об’єктового рівня.

3. З метою захисту від шкідливої дії вод сільськогосподарських угідь,
регулювання русел річок та потічків, створення безпечних умов життєдіяльності
населення, охорони навколишнього природного середовища райдержадміністрації,
у зв’язку із нагальною потребою ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації ліквідації (екологічного покращення) заторів в руслі р.Латориця на території
Ужгородського району згідно проектно-кошторисної документації, забезпечивши
відповідне фінансування виконання робіт.
4. Контроль за виконанням цього рішення із питання порядку денного
покласти на сектор цивільного захисту Ужгородської райдержадміністрації.
За - одноголосно
Проти – 0______
Утримався – 0__

Голова комісії

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

