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     П РОТОКОЛ  № 23 

               зас ід ання  к оміс і ї  

 

08 .11.2020                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головував  – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: - 19 чоловік 

Запрошені: -  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:      

          І. Про   стан   поширення   на   території  району  коронавірусної  хвороби 

COVID-19  (довідка Ужгородської міськрайонної філії  ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України”  06.11.2020 №2321). 
  

Слухали 

 Дворського В.М. – голову  Ужгородської райдержадміністрації, голову комісії, 

який ознайомив присутніх із порядком денним та довів рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 06.11.2020 

(протокол №41) щодо обмежень впроваджених на території району у відповідності 

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» (із змінами).  

Також зазначив, що протоколом Державної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 30.10.2020 №40, 06.11.2020 №41 на 

території району встановлено рівень епідемічної  небезпеки зону епідемічної 

небезпеки поширення COVID-19  - „червоний”. 
 

І. Про стан поширення на території району коронавірусної хвороби COVID-19 

(довідка Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” 06.11.2020  №2321)_________  ___________ 

(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 1545 лабораторно підтверджених випадків захворювання, із них: 

http://www.uzh-rda.gov.ua/


м.Чоп -133, Баранинська ОТГ–252, Ужгородський район–1160.  Показник 
захворюваності у районі становить 1809,8, що вище середнього по області 1297,3 і 

середнього по Україні –   1155,3 (на 36,2%).  Загальний показник з ОТГ і м.Чоп – 

1831,4  на 100 тисяч населення (в 1,6   рази вище середнього по Україні). 

За цей період  одужало   828  хворих, що становить 53,4% (район – 586(50,5 
%), ОТГ - 169 (67,0%), Чоп – 73 (54,9%)). 

 За останній  тиждень    зареєстровано три  летальних випадки захворювання 

на COVID-19, смертність зареєстрована в с.с.Есень, Н.Солотвино, смт.Середнє.  
Летальність у районі  з початку епідемії захворювання становить 1,37% (17 

випадків). 

Із числа захворілих жителів району за останній тиждень госпіталізовано   38  

хворих. Із загального числа захворілих  (1545) на стаціонарному лікуванні  
перебували 212 осіб (18,2%), 948  хворих (81,2 %) лікувались амбулаторно.  

За останній  тиждень   (31.10.- 06.11.2020 р.) в Ужгородському районі  

виявлено  193  лабораторно  підтверджених   випадків  (ПЛР +) захворювань 

COVID-19. Показник на 100 тисяч  населення захворілих за тиждень (інцидентність)  
складає   301,1, що  в 25  рази вище нормативного (12 на 100 тисяч населення). В 

порівнянні з попереднім тижнем відмічається  динаміка в сторону  росту числа 

захворілих.  Темп  росту становить  -  45 випадків  – 23,3 %.  
 Показник захворюваності за два тижні (який визначається КМУ в сумі з ОТГ)  

станом на 04.11 .2020 р  становить   329  випадків, що на 100 тисяч населення 

складає 429,4, перевищення базового рівня на 30%  (по нових критеріях 

визначених КМУ при перевищенні показника захворюваності 320 на 100 тисяч 
населення вводиться червоний рівень небезпеки).  

Протягом  останнього  тижня методом ПЛР обстежено   659 осіб , методом 

ІФА – 84 особи, показник на 100 тисяч населення – 1028,1(при допустимому не 
менше ніж 24 на 100 тисяч населення).  Коефіцієнт виявлення випадків інфікування 

COVID-19  становить у районі 29,3 % (за попередній тиждень – 28,2 %)  (при 

допустимому не більше 11%). 

Протягом тижня  випадки  захворювання  COVID-19 вперше виявлено в с. 
Тисауйфалу. Захворювання на COVID-19 реєструються в  54  населених  пунктах  

району та в 9 селах Баранинської ОТГ. 

Станом на 06.11.2020 року  серед населених пунктів  по числу захворілих 
лідирує с.Минай, де зареєстровано 191  випадків, смт.Середнє, с.Сторожниця. 

Збільшується число захворілих в селах Киблярської сільради –Кибляри, Лінці,  а 

також в селах Оноківці, Розівка, Кам’яниця. 

 За останній тиждень виявлено 16  випадків  захворювання серед 
медпрацівників, які працюють  (4)  в лікувальних закладах району, або  проживають 

(12) в населених пунктах району. Таким чином,  серед медиків, які проживають на 

території району,  зареєстровано 131 випадок. Загалом, серед медпрацівників, які 
проживають  в селах району і Баранинської ОТГ станом на 30.10.2020 р. виявлено 

157 випадків  захворювання. 

 Станом на 06.11.2020 року на обліку в лікувальних закладах району 

знаходяться  на самоізоляції  800 осіб, із них  контактних із хворими – 575, хворі із 
підтвердженим діагнозом – 425.  

            Протягом останнього тижня випадків захворювання серед дітей, які 

навчаються в освітніх закладах району не зареєстровано. Захворіли 4 дітей, які 



навчаються в ЗСО  м.Ужгород.  Серед працівників закладів освіти району протягом 
тижня зареєстровано 4 випадки захворювання.  

 

 Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до 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”, беручи до уваги протокол позачергового засідання Державної комісії 
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  06.11.2020 №41, 

довідку Ужгородської міськрайонної філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України”  06.11.2020  №2321, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 
 1. Інформацію виступаючих взяти до відома. 

 2. Відповідно до 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” (із змінами) на території району, 

починаючи із 00 годин 00 хвилин 09.11.2020 року встановити наступні 

обмеження щодо: 

 2.1. Перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту,  зокрема респіраторів або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

 2.2  Регулярних перевезень пасажирів громадським транспортом у 
приміському сполучені у кількості не більш, ніж  кількість місць для сидіння, 

передбачених технічною  характеристикою  транспортного засобу або визначених в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб. Перевізник несе 
відповідальність  за  забезпечення водіїв  засобами індивідуального  захисту, 

зокрема респіраторами або захисними масками та здійснює контроль за 

використанням засобів індивідуального захисту пасажирами  під час перевезення.  

За час роботи протягом дня проводиться обробка дезінфікуючими засобами; 
 2.3. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім: вихованців 

дошкільних навчальних закладів та учнів 1-4 класів, учнів (вихованців) спеціальних 

шкіл, навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних 
санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю стану здоров’я учнів (вихованців); 

 2.4. Відвідування закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції через контакт з 
пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більше ніж 50 відсотків 

здобувачів освіти, персоналу закладу освіти; 

 2.5. Діяльності спортивних залів, фітнес-центрів, окрім індивідуальних занять 
у спортивних залів, фітнес-центрів, не більше однієї особи на 10 кв. метрів 

приміщення; 

 2.6. Проведення спортивних заходів спортсменів національних збірних команд 

України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту 
осіб з інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів окрім як без глядачів (виключення складають  міжнародні 

змагання та матчі, які можуть проводитися із глядачами за окремим погодженням із 

Міністерством охорони здоров’я) за умови дотримання учасниками таких заходів 



відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового 
щоденного контролю стану здоров’я учасників; 

 2.7. Функціонування басейнів із заповненням не більше 30 відсотків. Роботу 

проводити при дотриманні відповідних рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів, затверджених  постановою Головного державного 
санітарного лікаря  України  04.08.2020 № 47 «Про внесення змін до Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної 

культури та спорту на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 
хвороби (COVID-19)»; 

 2.8. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять 

діяльність у сфері культури, крім відвідувачів «автоконцертів»;  

 2.9. Приймання відвідувачів у кінотеатрах (крім «автокінотеатрів»); 
 2.10.  Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах (у частині  

щодо розважальної діяльності та іншої діяльності, яка може призводити до 

скупчення людей); 

 2.11. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності; 
 2.12  Діяльності закладів, що надають послуги з розміщення, крім готелів; 

 2.13. Проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, рекламних та 

інших) заходів; 
 2.14. Приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, у тому числі: які 

провадять діяльність у сфері торговельного обслуговування населення 

продовольчої, непродовольчої та промислової групи, тимчасового розміщення й 

організації харчування, побутового обслуговування населення, крім як у період із 7 -ї 
до 22-ї  години; приймання відвідувачів закладами торговельного і побутового 

обслуговування населення, у разі більше одного відвідувача на 20 кв. метрів 

торговельної площі. Часове обмеження не задіюється для суб’єктів господарювання, 
які провадять діяльність у сфері забезпечення населення пальним, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення; 

 2.15. Роботи після 22-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, 
тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням 

адресної доставки замовлень та замовлень на винос;  діяльності з надання послуг 

громадського харчування, крім випадків приймання відвідувачів із забезпеченням 
наповненості не більш як на 30 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу. 

 На вході до передбачених підпунктами 2.14, 2.15 пункту 2 закладів, місць 

проведення заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб 

залежно від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 
максимальної кількості відвідувачів. Організатор заходу, власник закладу, який 

приймає відвідувачів, зобов’язаний контролювати їх кількість та обмежити доступ у 

разі перевищення допустимої кількості відвідувачів. При вході передбачити 
обов’язковий температурний скринінг; 

 2.16. 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); 
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https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%8F%20%20%E2%84%96%2047.pdf
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 2.17. Відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг 
установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, 

що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), 

крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів 

обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, 
соціального патрулювання; 

 2.18. Проведення закладами охорони здоровʼя планових заходів з 

госпіталізації, крім: 

 надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим; 

 надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

 надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях  закладів охорони 
здоровʼя пацієнтам з онкологічними захворюваннями; 

 надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;  

 проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя та 
здоровʼя людей. 

          Пацієнти, яким надається медична допомога у зв’язку з проведенням планових 

заходів з госпіталізації, підлягають обов’язковому тестуванню на COVID-19 
відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров’я. 

 3. Відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.) забезпечити:  

 3.1. Дистанційне навчання учнів з урахуванням введених карантинних 

обмежень та у рамках перебування на самоізоляції; 
          3.2. Неухильне дотримання санітарних норм і правил;  

          3.3. Негайно інформувати Ужгородську міськрайонну філію ДУ 

«Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України» та Ужгородське 
районне управління Головного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській 

області про випадки захворювання на коронавірус серед працівників закладів з 

метою своєчасного вжиття відповідних протиепідемічних заходів.  

 4.  КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.) забезпечити 

належне функціонування мобільної бригади, для систематичного відбору 

біологічного матеріалу хворим, з метою проведення дослідження на COVID-19 
методом ПЛР. 

 5. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області, 

Ужгородському РУ ГУ Держпродспоживслужби у Закарпатській області, у 

межах компетенції забезпечити: 

 суттєве посилення контролю (проведення рейдових перевірок) за виконанням 

протиепідемічних обмежувальних заходів, передбачених для відповідних рівнів 
епідемічної небезпеки, особливо, які стосуються пасажирських перевезень у 

громадському транспорті та роботи розважальних закладів (нічних клубів), а також 

суб’єктів господарювання з надання послуг громадського харчування з організацією 

дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, 
буфетів, тощо)  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року 

№641;  

 відповідно до Законів України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення від 



інфекційних хвороб» проведення на території району моніторингові обстеження на 
предмет дотримання санітарно-епідемічного законодавства щодо попередження 

можливого поширення коронавірусної інфекції на продовольчих ринках. Провести 

роз’яснювальну роботу з суб’єктами, що здійснюють реалізацію продуктів 

харчування та промислової групи на ринках щодо необхідності: дотримання вимог 
керівних документів, що регламентують роботу у період тимчасового обмеження 

роботи; встановлення захисних екранів між продавцями та покупцями; 

запровадження  не менше 1 разу у тиждень – санітарного дня для проведення повної 
дезінфекції; запровадження обов’язкового температурного скринінгу; 

забезпечити належний контроль за дотриманням: 

особами, які перебувають на самоізоляції, взятих зобов’язань щодо постійного 

перебування у визначеному ними місці самоізоляції, утримування від контакту з 
іншими особами,  в тому числі з використанням електронного сервісу “Вдома” 

Єдиного державного веб-порталу; 

санітарного законодавства у частині організації протиепідемічних заходів у 

зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на всіх об’єктах нагляду. 
 6. Ужгородському районному територіальному центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (Гомович І.І.): 

           вжити додаткових заходів щодо виявлення та обслуговування одиноких осіб 
та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, 

осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний 

супровід. 

    забезпечити роботу  установ і закладів, що надають соціальні або 
реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих 

обставинах (тимчасове, денне перебування) для відвідування  отримувачами 

соціальних або реабілітаційних послуг виключно із дотриманням епідемічних 
вимог. 

           7. Ужгородській міськрайонній філії ДУ “Закарпатський обласний 

лабораторний центр МОЗ України” (Пшеничний О.Г.) спільно з виконавчими 

комітетами Середнянської селищної, сільських рад здійснювати, на  території   
району щоденний моніторинг епідемічної ситуації із захворюваності на  

коронавірусну хворобу COVID-19.   

8. 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; 

проведення карантинних та дезінфекційних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19; 
посилення контролю  за дотриманням вимог протиепідемічних та карантинних 

заходів на відповідній території. 

 9. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, покласти на 

Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного 
управління національної поліції у Закарпатській області, Ужгородську міськрайонну 

філію ДУ “Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ України”, 

Ужгородське  РУ ГУ  Держпродспоживслужби  у  Закарпатській   області, голів 

виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад. 



 

ЗА                    – 17___ 

ПРОТИ            – 0____ 
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Голова комісії                                         Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 
 
 

 

Протокол ввів 

Завідувач сектору цивільного 

захисту Ужгородської РДА        Роман МАЛКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


