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УЖГОРОДСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
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НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

вул.Загорська, 10, м.Ужгород, 88017, тел.: 61-29-17, 61-29-32 факс, 

web-caйт: www.uzh-rda.gov.ua, e-mail:uzh-rda@carpathia.gov.ua, код ЄДРПОУ 0405384 

 

ПРОТОКОЛ  №5  

          позачергового зас ідання коміс і ї  

 

18.03.2020                                                                                                          м. Ужгород 
 
 

Головував – голова Ужгородської райдержадміністрації Дворський В.М. 

Присутні: згідно списку (додається) 

Запрошені: - згідно списку (додається) 

 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

       І. Про вжиття додаткових заходів із запобігання виникненню на території 

району надзвичайної ситуації, пов’язаної із занесенням і поширенням коронавірусної 

хвороби 2019 (COVID-19) 

 

Слухали 

Дворського В.М. –голову Ужгородської райдержадміністрації, який 

ознайомив присутніх із порядком денним.  

 

І. Про вжиття додаткових заходів із запобігання виникненню на території 

району надзвичайної ситуації, пов’язаної із занесенням і поширенням 

коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19)______________     _________________ 

(Голуб О.Є., Шинкаренко Л.Ф.) 

 

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, з урахуванням 

обговорення, відповідно до законів України „Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення”, «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», рішення засідання тимчасової протиепідемічної комісії при обласній 

державній адміністрації 25.02.2020 року, 16.03.2020, протоколів засідання 

Оперативного штабу регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 26.02.2020 №2, 

Регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020 №1, 16.03.2020 №2, 

спільного розпорядження голови Ужгородської районної ради та 

райдержадміністрації 16.03.2020 №1сп «Про посилення заходів щодо запобігання 
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занесенню та поширенню корона вірусної хвороби COVID-19 на території району», 

беручи до уваги протоколи надзвичайної протиепідемічної комісії 

райдержадміністрації 27.02.2020 №2, 11.03.2020 №3, з метою попередження 

розповсюдження на території району захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, з урахуванням обговорення, 

комісія вирішила: 
1. Інформацію виступаючих прийняти до відома. 

2. З метою недопущення занесення і поширення COVID-19 додатково до 

раніше введених обмежень на території району вести наступні обмежувальні заходи: 

2.1. На період карантину, до 3 квітня 2020 року, зупинити роботу таких 

об’єктів загального користування незалежно від форми власності та 

підпорядкування, розташованих на території району:  

бібліотек та інших культурних і розважальних закладів; 

дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі 

спортивних, розміщених у закритих приміщеннях; 

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів та стадіонів; 

водних парків, парків атракціонів; 

усіх магазинів, крім продуктових та які спеціалізуються виключно на торгівлі 

засобами особистої гігієни, аптек та автозаправних станцій; 

торговельно-розважальних центрів;  

заклади санаторно-курортного типу; 

будівельних та інших ринків, за винятком продуктових відділень (магазинів, 

торгових точок) за умови дотримання санітарно-епідеміологічних вимог; 

ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барах, 

клубах, кафе, дискотек, пабів тощо; 

інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність 

керівника). 

3.  Утворити районний оперативний штаб для протидії поширенню гострої 

респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19 у складі, що 

додається та забезпечити його, у разі загострення ситуації, цілодобову роботу. 

4. Затвердити Положення районного оперативного штабу для протидії 

поширенню гострої респіраторної інфекції, спричиненої коронавірусом COVID-19. 

5. Визначити, у приміщені чергового районної ради номер телефону (61-29-17) 

для оперативного реагування з даного питання та номер телефону гарячої лінії, 

забезпечити його цілодобову роботу. 

6. Рекомендувати мешканцям району утриматися від виїзду за кордон в 

країни, на території яких зафіксовані випадки COVID-19 та максимально обмежити 

пересування у межах району, області (країни). 

7. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад, 

структурним підрозділам райдержадміністрації, у тому числі зі статусом 

юридичної особи публічного права забезпечити: 

оперативне інформування підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності та підпорядкування про введені обмеження; 

попередити керівників підприємств, установ, закладів та організацій 

незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших суб'єктів 
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підприємницької діяльності про персональну відповідальність за невиконання цього 

протоколу згідно з чинним законодавством України. 

Термін: невідкладно 

8. Управлінню персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації забезпечити широке анонсування та висвітлення інформації 

про обмеження, введені з метою попередження розповсюдження захворюваності на 

гостру респіраторну інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, із залученням 

електронних та друкованих засобів масової інформації, тощо. 

 9. Ужгородському районному  управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області (Чернов П.В.), 

Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько 

В.М.) забезпечити недопущення роботи стихійних ринків торгівлі, зокрема 

продовольчих, розташованих на території району. 

 Термін: у період дії обмежувальних 

заходів 

10. Ужгородський район електричних мереж (Юращук О.М.), регіональна 

газова компанія ПАТ „Закарпатгаз” утриматися від відключень від електро та 

газопостачання усіх категорій споживачів на період дії обмежень та нарахування 

відповідних санкцій за несвоєчасну оплату наданих послуг. 

 Термін: на період дії обмежувальних 

заходів 

         11. Комунальному некомерційному підприємству „Ужгородська районна 

клінічна лікарня Ужгородської районної ради” (Голуб О.Є.), комунальному 

некомерційному підприємству „Ужгородський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренок Л.Ф.): 

         визначити потребу індивідуальних засобів захисту органів дихання та шкіри 

(масок медичних, рукавичок, тощо), для осіб медичного персоналу, що 

залучатимуться для виконання робіт у разі виникнення COVID-19 із розрахунку на 3 

місяці роботи; 

опрацювати питання щодо заохочення колишніх медичних працівників до 

повернення на роботу у систему охорони здоров’я; 

опрацювати питання щодо залучення приватних лабораторних центрів до 

тестування для виявлення COVID-19; 

сформувати детальний перелік сил та засобів, які можуть бути залучені для 

проведення протиепідемічних заходів та забезпечити їх готовність до виконання 

визначених завдань. 

 Термін: невідкладно 

          12. Військовому комісару Ужгородського об’єднаного міського 

військового комісаріату (Тищук І.М.) сформувати список військовозобов’язаних з 

числа медичних працівників, які перебувають на військовому обліку районних 
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військових комісаріатах. Відповідний список військовозобов’язаних подати до КНП 

„Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради”. 

 Термін: невідкладно 

            13. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

(Зизич А.В.), Ужгородському районному територіальному центру соціального 

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

вжити заходів щодо забезпечення продовольством та предметами першої 

необхідності в режимі доставки осіб похилого віку, які мають найбільший ризик 

настання летальних наслідків; 

спільно із Ужгородським районним відділенням поліції Ужгородського 

відділу поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській 

області із залученням соціальних працівників проводити обстеження осіб 

похилого віку, включаючи одиноких, які мають найбільший ризик захворіти та 

настання летальних наслідків. 

 Термін: невідкладно 

         14. Відділу освіти райдержадміністрації (Михайлишина М.І.), відділ 

культури, молоді та спорту райдержадміністрації (Котляр М.З.) вжити заходів 

щодо переведення діяльності усіх закладів загальної середньої освіти у режим 

дистанційного навчання. 

 Термін: невідкладно 

         15. Головам виконкомів Середнянської селищної, сільських рад: 

скасувати або максимально перевести в режим телефонних або 

відеоконференцій усі нарадчі заходи та засідання колегіальних і дорадчих органів 

(зокрема громадських слухань і обговорень);  

          скасувати проведення особистих прийомів громадян; 

посилити контроль за системами водопостачання і водовідведення населених 

пунктів; 

посилити проведення серед населення населених пунктів району 

інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності дотримання санітарно-

гігієнічних вимог з метою зниження імовірності поширення COVID-19 та правил 

(порядку) поведінки при загрозі, виникненні, зараженні COVID-19. 

         16. Відділу регіонального розвитку райдержадміністрації (Москалюк Л.Д.), 

з метою сталої роботи, необхідної для забезпечення роботи органів державної влади 

та місцевого самоврядування, установ, підприємств та організації (медичні заклади, 

банківських  та страхових установ, торговельна діяльність) у терміновому порядку 

опрацювати питання щодо спеціальних рейсів (спецрейс) автобусних перевезень, 

про що інформацію, терміново надати голові райдержадміністрації та районному 

оперативному штабу для протидії поширенню гострої респіраторної інфекції, 

спричиненої коронавірусом COVID-19. 

         17. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції Головного управління національної поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.) забезпечити: 
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дотримання правопорядку під час реалізації заходів із запобігання поширенню 

COVID-19 на території району; 

контроль за станом виконання в районі пункту 2 даного рішення комісії. 

 Термін: у період дії обмежувальних заходів 

 

         18. Керівникам підприємств, установ, закладів та організацій всіх форм 

власності: 

запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 

респіраторних захворювань; 

максимально перевести здійснювану персоналом роботу на віддалений доступ 

із застосуванням електронних комунікацій і технологій; 

запровадити режим профілактичного спостереження за особами із числа 

персоналу, які відвідували країни інфекційного ризику; 

передбачити режим регулярного провітрювання службових приміщень, за 

можливістю здійснювати дезінфекційні заходи за допомогою кварцування; 

забезпечити наявність на робочих місцях, виробничих приміщеннях миючих 

та дезінфікуючих засобів з метою дотримання працівниками санітарно-гігієнічних 

вимог та забезпечення проведення режиму вологого прибирання з використанням 

засобів дезінфекції; 

         19. Контроль за виконання рішення із питання порядку денного покласти на 

першого заступника голови райдержадміністрації (Мацко Х.К.), головного лікаря 

комунального некомерційного підприємства „Ужгородська районна клінічна лікарня  

Ужгородської районної   ради” (Голуб О.Є.), комунальне некомерційне    

підприємство    „Ужгородський    районний   центр   первинної медико - санітарної   

допомоги   Ужгородської   районної   ради”    (Шинкаренко Л.Ф.),  Ужгородське 

районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції Головного управління 

національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.). 

 

 

 

 

Голова комісії                                          Вячеслав ДВОРСЬКИЙ 

 
 

Секретар комісії                                                             Наталія БУЛИНА 

 

 

 

 

 

 


