
 
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 10 
 
15 вересня  2021 року                                                              м. Мукачево 
 

 
Головує: Барчій Е.В. – перший заступник голови комісії  з питань ТЕБ та  

НС, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів Мукачівської міської ради. 

 
Присутні:  члени комісії (згідно списку) 
                                         

 
С Л У Х А Л И: 

 
Оголошення порядку денного засідання комісії: 
 
І. Аналіз виконання попередніх рішень комісії з питань ТЕБ та НС. 
1. Про заборону реалізації  та використання штучних пластмасових 

квітів, вінків, корзин в торгівельних закладах і ринках на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідала: Карпік В.П. – начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 

2. Про заходи щодо забезпечення пожежної безпеки в закладах, що 
надають послуги з розміщення та проживання (готелі, мотелі, хостели та 
інші) на території Мукачівської міської територіальної громади. 

Доповідав: Праслов Є.О.- начальник Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у 
Закарпатській області. 

3. Щодо аварійного стану переїздів на залізничних коліях міста 
Мукачева. 

Доповідала: Карпік В.П. – начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 

 
Заслухавши інформацію доповідачів,  комісія вирішила: 

 
 



ММКП «Ремонтно-будівельне управління», 
Старостам старостинських округів Мукачівської міської 

територіальної громади 
1.Здійснювати інформування населення через  оголошення, інформаційні 

таблички, банери, розміщені на  кладовищах,  щодо заборони використання 
штучних пластикових квітів, вінків, корзин виготовлених із пластику. 

  Термін: постійно 
 

Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 
2. Проводити профілактично-роз’яснювальну роботу з суб’єктами 

господарювання, які здійснюють діяльність на території  Мукачівської міської 
територіальної громади, щодо заборони реалізації штучних пластмасових 
квітів, вінків, корзин в торгівельних закладах і ринках. 

 
Термін: постійно 

 
КУ «Центр громадськості та національних культур»  

Мукачівської міської ради 
3. Рекомендувати керівникам релігійних конфесій (організацій), під час 

богослужінь проводити роз’яснення серед населення про шкідливий вплив на 
навколишнє природне середовище використання штучних квітів та вінків. 

 
Термін: постійно 

 
Відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради 
4. Підготувати звернення до АТ «Українська залізниця» щодо необхідності 

проведення ремонтних робіт  залізничних переїздів для безпечного перетину 
транспортних засобів та інших учасників дорожнього руху через залізничні колії на 
території міста Мукачева. 

Термін: до 04.10.2021 року  
 
Мукачівському РУ ГУ ДСНС України у Закарпатській області 
5. Здійснювати контроль за виконаннм приписів за результатами перевірок 

стану пожежної безпеки закладів, що надають послуги з розміщення та 
проживання (готелі, мотелі, хостели та інші) на території Мукачівської міської 
територіальної громади,  проведених протягом 2021 року, та інформувати 
комісію з питань ТЕБ та НС про вжиття адміністративного впливу.  
 

Термін: до 01.11.2021 року 
Голосували: «За» -   22 

«Проти» - 0 
«Утримався» - 1 

 
 



ІІ. Про вжиття протиепідемічних заходів на території Мукачівської 
міської територіальної громади,  з урахуванням змін внесених постановою 
від 13 вересня 2021 р. № 954  «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р.          
№ 677». Про стан вакцинації на території Мукачівської міської 
територіальної громади та необхідність проведення імунопрофілактики від 
COVID-19. 

Доповідали: Карпік В.П. – начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 

Мандзич Л.І. – радник Мукачівського міського голови. 
 
Заслухавши інформацію доповідачів, відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236 „Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (зі змінами), у разі введення 
«жовтого» рівня епідемічної небезпеки, комісія вирішила: 

 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради  
1. Заборонити на території Мукачівської територіальної громади 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не 
менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання 
повного курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або 
іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою 
дводозної вакцини (жовті сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини 
чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати). 

2. Заклади освіти, в яких менш як 80 відсотків працівників мають 
документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 – перевести на 
дистанційне навчання. 

 
Управлінню економіки Мукачівської міської ради  
3. Довести вимоги щодо обмежувальних протиепідемічних заходів до 

керівників установ, підприємств, організацій (заклади громадського харчування, 
сфери обслуговування, торгові заклади, заклади що надають послуги з 
розміщення та інші заклади), які здійснюють діяльність на території 
Мукачівської міської територіальної громади, а саме: 

- про необхідність проведення вакцинації від COVID-19 не менш як 80 
відсотків персоналу для можливості здійснення діяльності, незалежно від 
введеного рівня протиепідемічної небезпеки; 

- про розміщення інформації для відвідувачів ( при вході) щодо стану 
вакцинації працівників;  

- про забезпечення дотримання вимог щодо обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (зі змінами),  відповідно  до введеного 



рівня епідемічної небезпеки. 
4. Розробити пам’ятку для закладів, що знаходяться на території 

Мукачівської міської територіальної громади, про необхідність вакцинації 
працівників та дотримання протиепідемічних заходів.  

5. Підготувати та оприлюднити інформацію про пункти вакцинації, які 
розташовані на території Мукачівської міської територіальної громади, із 
вказаними  адресами, контактними телефонами та  графіком роботи.  

 
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської об’єднаної територіальної громади”  
6. Організувати пункт щеплення у будівлі Ратуші, за адресою: 

пл.Духновича,2. 
7. Довести інформацію до населення Мукачівської міської територіальної 

громади про відкриття пункту щеплення  і графік його роботи.  
8. Проводити роз’яснювальну роботу про необхідність проведення 

вакцинації. 
 
Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради  
9. Створити групи спільно з Мукачівським районним управлінням 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області,   Мукачівським РУП ГУНП в 
Закарпатській області для проведення перевірки стану вакцинації в закладах 
громадського харчування, сфери обслуговування, торгових закладах, закладах 
що надають послуги з розміщення та інших закладах на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 

 
Керівникам підприємств, установ та організацій (заклади 

громадського харчування, сфери обслуговування, торгові заклади, заклади 
що надають послуги з розміщення та інші заклади) на території 
Мукачівської міської територіальної громади 

10. Забезпечити надання інформації, під час здійснення перевірок  робочою 
групою, щодо кількості вакцинованих працівників. 

 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю, відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

11. Здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності 
проведення вакцинації населення на території Мукачівської міської 
територіальної громади та дотримання обмежувальних протиепідемічних 
заходів. 

 
 
Голосували: «За» -   23 

«Проти» - 0 
«Утримався» - 0 

 



 
ІІІ. Про стан пожежної та техногенної безпеки на об’єктах закладів 

освіти Мукачівської міської територіальної громади. 
Доповідав: Праслов Є.О.- начальник Мукачівського РУ ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області. 
Бігарій І.Д.  - головний спеціаліст управління освіти, культури, молоді та 

спорту Мукачівської міської ради. 
 
Заслухавши інформацію доповідачів,  комісія вирішила: 
 

Рекомендувати  Мукачівському РУ ГУ ДСНС України  
у Закарпатській області 

 
1. Продовжити здійснення  контролю щодо додержання законодавства у 

сфері пожежної безпеки, їх функціонування та утримання згідно встановлених 
вимог протипожежної безпеки в закладах освіти  на території Мукачівської 
міської територіальної громади.  

Термін: постійно 
 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 
2. Забезпечити дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки на 

об’єктах закладів освіти Мукачівської міської територіальної громади та 
виконання приписів за результатами перевірок Мукачівським РУ ГУ ДСНС 
України у Закарпатській області . 

Термін: постійно 
 
Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю, відділу з питань 

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

3. Здійснювати інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо необхідності 
додержання правил пожежної безпеки та порядку дій на випадок виникнення 
(виявлення) пожежі. 

Термін: постійно 
Голосували: «За» -   23 

«Проти» - 0 
«Утримався» - 0 

 
ІV. Про стан питного водопостачання Мукачівської міської 

територіальної громади. 
Доповідав: Козіброда А.В. - директор  КП «Міськводоканал». 
 
Заслухавши інформацію доповідача,  комісія вирішила: 
 

 



Директору КП “Міськводоканал” 
1. Продовжити виконання робіт щодо приведення у належний стан засобів  

водопостачання для забезпечення життєдіяльності населення Мукачівської 
міської територіальної громади. 

Термін: постійно 
 

Голосували: «За» -   23 
«Проти» - 0 
«Утримався» - 0 
 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                             Е.БАРЧІЙ    
 
                                     
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  
мобілізаційної та оборонної роботи, 
секретар комісії                     В.ЯЦКІВ  
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