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ПРОТОКОЛ №17
позапланового засідання комісії
04 .08.2020

м. Ужгород

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М.
Присутні: згідно списку (додається)
Запрошені: - Сорока Ольга Іванівна – начальник відділу комплексного
проектування БУВР р.Тиса, Попка Іван Миколайович – Великодобронський
сільський голова, Стадницький Тарас Іванович – керівник ТОВ «Архітектурнобудівельна компанія «ГРАФЕКС».
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
І. Про стан епідемічної ситуації в районі в умовах карантинних обмежень
(інформація Ужгородської міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України» 31.07.2020 №1326).
ІІ. Видалення дерев в лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на
каналі „Хатріц” на території лісового фонду Великодобронського лісництва ДП
«Ужгородське лісове господарство».
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» 31.07.2020 №1326)____________________
(Байда Г.М.)
Слухали
Сідей Мирославу Михайлівну – заступника 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 300 лабораторно
підтверджених випадків захворювання, із них : м.Чоп - 19, Баранинська ОТГ – 69,

Ужгородський район - 212. Показник захворюваності у районі становить 330,75.
Загальний показник з ОТГ і м.Чоп – 372,4 на 100 тисяч населення.
За цей період одужало 218 хворих, що становить 72,6% (район – 148
(69,8%), ОТГ - 52 (75,4 %),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
(3,0%), в тому числі - район -8 (3,8%), 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 (212) на стаціонарному лікуванні
перебували 68 осіб (32,0%), 144 хворих (68%) лікувались амбулаторно.
За останній тиждень
(25.07.- 31.07.2020 р.) в Ужгородському районі
виявлено 27
лабораторно підтверджених випадків (ПЛР + ) захворювань
COVID- 19. Показник на 100 тисяч населення захворілих за тиждень
(інцидентність) складає 42,1, що в 3,5 рази вище нормативного (12 на 100 тисяч
населення ).
Захворюваність по днях :
25.07.2020 – 6: район - 5 (Минай - 3, Розівка - 2), ОТГ -1(Барвінок);
26.07.2020 – 3: район - 2 (Середнє, Оноківці), ОТГ - 1(Баранинці);
27.07.2020 – 3: район - 3 ( Холмок, Сторожниця, Камяниця);
28.07.2020 – 6: район - 6 (Оноківці - 2, Оріховиця - 1,Минай - 1,Часлівці - 1,
смт.Середнє - 1);
29.07.2020 – 4: район - 4 (Тийглаш - 2,Коритняни - 1, Сторожниця - 1);
30.07.2020 – 5: район – 4 (Минай - 3, Кам’яниця - 1). ОТГ - 1 (Підгорб);
31.07.2020 – 3: район - 3 (Минай - 2, Сторожниця - 1).
Із числа захворілих за останній тиждень госпіталізовано в спеціалізовані
заклади для лікування хворих 8 осіб (29,6%).
Протягом тижня вперше виявлені випадки захворювання ще в одному
населеному пункті району – с. Часлівці. Таким чином, захворювання на
COVID- 19 реєструються в 44 населених пунктах району та в 9 селах
Баранинської ОТГ.
За останній тиждень виявлено 2
випадки
захворювання серед
медпрацівників, які працюють в медичних закладах м.Ужгород. Таким чином,
серед медиків, які проживають на території району, зареєстровано 45 випадків.
Щодо захворюваності серед медпрацівників , то із них 9 медпрацівників районної
лікарні, 5 медпрацівників АЗПСМ, і 31 медпрацівників, які проживають на
території району, але працюють в закладах м.Ужгород.
Станом на 30.07.2020 р. на обліку в лікувальних закладах району
знаходяться на самоізоляції 60 осіб, із них контактних із хворими – 25, хворі із
підтвердженим діагнозом – 27, прибулі із-за кордону і дали згоду на самоізоляцію
з використанням електронного сервісу «Дій вдома» - 8.
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), беручи до уваги довідку Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України» 31.07.2020 №1326, з урахуванням обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України 22.07.2020
№641
«Про
встановлення
карантину
та
запровадження
посилених
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на
території району заборонити відвідування сторонніми особами установ і закладів
соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають
громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із
стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що
надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено
(кризово).
3. На території району дозволити:
із 05 серпня 2020 року роботу дошкільних навчальних закладів у
тестовому режимі (відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
22.05.2020 №1/9-269), середніх та старших груп вихованців із дотриманням
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених
постановою Головного державного санітарного лікаря України 21.05.2020 №25
«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних
заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19)». Відповідальність за відкриття дошкільних
навчальних закладів та дотримання в них протиепідемічних заходів покласти на
органи місцевого самоврядування;
проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних,
релігійних, рекламних та інших) заходів за участю однієї особи на 5 кв. метрів
площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі), а
також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю кінозалів або
залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі. Організатор
заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не
менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням учасників стоячи.
Термін: до прийняття окремого
рішення
4. Діяльність підприємств, організацій та установ незалежно від форми
власності проводити виключно із дотриманням вимог відповідних рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного
державного санітарного лікаря України.
5. Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській
області (Чернов П.В.), Ужгородському районному відділенню поліції
Ужгородського відділу поліції Головного управління національної поліції у

Закарпатській області продовжити посилений контроль за дотриманням
протиепідемічних заходів у громадських місцях.
6. 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).
7. 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.
8. 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. Видалення дерев в лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на каналі
„Хатріц на території лісового фонду Великодобронського лісництва ДП
«Ужгородське лісове господарство»____________________________________
(Геккер В.Е., Попка І.М.)
Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до Кодексу
цивільного захисту України, з метою оперативного реагування на ситуацію, яка
склалася та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, яка
сталася на території району у травні 2019 року внаслідок проходження дощових
паводків (протокол комісії ТЕБ та НС 30.05.2019 №11), беручи до уваги лист ТОВ
«Архітектурно-будівельна компанія «ГРАФЕКС» 27.07.2020 №217, з урахуванням
обговорення, комісія вирішила:
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома.
2. Визнати, що дерева, в кількості 162 штуки, які знаходяться в
лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на каналі „Хатріц” на території
лісового фонду Великодобронського лісництва ДП «Ужгородське лісове
господарство» є аварійно-небезпечними і підлягають видаленню.
3. Погодити акт обстеження 31.07.2020 року щодо видалення аварійнонебезпечних дерев в лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на каналі
„Хатріц” на території лісового фонду Великодобронського лісництва ДП
«Ужгородське лісове господарство».
4. ДП «Ужгородське лісове господарство» (Геккер В.Е.), в оперативному
порядку, вжити необхідних та відповідних заходів щодо видалення аварійнонебезпечних дерев в лівобережній дамбі каналу „Високобережний” на каналі

„Хатріц” на території лісового фонду Великодобронського лісництва ДП
«Ужгородське лісове господарство» згідно чинного законодавства.
5. Контроль за виконанням рішення із питання порядку денного покласти
на ДП «Ужгородське лісове господарство» (Геккер В.Е.), сектор цивільного
захисту Ужгородської райдержадміністрації.
За - одноголосно
Проти – 0______
Утримався – 0__

Голова комісії

Вячеслав ДВОРСЬКИЙ

Секретар комісії

Наталія БУЛИНА

