
                                                                   
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 11 
 
30 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. 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. 
2. Про вжиття протиепідемічних заходів на території Мукачівської 

міської територіальної громади 
2.1. Про організацію навчального процесу в закладах освіти, з 

урахуванням введеного «жовтого» рівня епідемічної небезпеки.  
Доповідав: Бігарій І.Д.  – головний спеціаліст відділу загальної середньої 

освіти управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 
ради. 

2.2. Про доведення вимог 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. 

Доповідала: Дерев'яник М.Ф. - начальник відділу економіки Мукачівської 
міської ради 

 
2.3. Про стан вакцинації та роботу пунктів щеплення та центрів 

вакцинації населення на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

Мандзич Л.І. – радник Мукачівського міського голови. 
 
ІІ. Про посилення на території Мукачівської міської територіальної 

громади заходів контролю за дотриманням карантинних обмежень 
Доповідав: Барчій Е.В. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради. 
Заслухавши інформацію доповідача з питань порядку денного, відповідно 

до Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”, з 
урахуванням 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 та доповненнями), з урахуванням позапланового рішення 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки  на надзвичайних 
ситуацій (Протокол № 21 від 24.09.2021 року), комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги. 
Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради, 
Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області, Мукачівському 
районному управлінню Держпродспоживслужби у Закарпатській області   

2. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради спільно з 
представниками  Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області та 
Мукачівського районного управління Держпродспоживслужби у Закарпатській 
області створити спільні комісії для проведення перевірок  дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів на території Мукачівської міської 
територіальної громади. 

3. Здійснювати комісійні перевірки за дотриманням суб'єктами 
господарювання та населенням Мукачівської міської територіальної громади 
обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету 
Міністрів України від 09 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 та 
доповненнями), зокрема: 

-дотримання вимог щодо носіння масок у громадських будинках та 
спорудах, у громадському транспорті та під час проведення масових 
(розважальних, культурних, спортивних, соціальних, релігійних, освітніх) 



заходів, у закладах громадського харчування у частині дотримання 
організаторами  протиепідемічних вимог;  

-дотримання фізичної дистанції; 
- наявності на вході до визначених закладів та місць проведення заходу, де 

встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, 
інформаційних матеріалів із зазначенням можливої максимальної кількості 
відвідувачів; 

- дотримання вимог щодо кількості пасажирів у громадському транспорті 
під час перевезення пасажирів. 

4. Інформацію про результати роботи комісії надавати до штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації Мукачівської міської ради (через відділ з 
питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи, тел.5-47-67, 
E-mail: volodymyr.yackiv@mukachevo-rada.gov.ua). 

 
Термін: постійно на період дії 
карантинних заходів 

 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради  
5. Забезпечити контроль за станом вакцинації працівників закладів освіти  

Мукачівської міської територіальної громади. 
6. Забезпечити постійний контроль за кількістю персоналу закладів освіти 

та здобувачів освіти, у яких підтверджено захворювання на COVID-19,  та які 
перебувають на самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим 
випадком COVID-19.    

7. Здійснювати контроль за організацією масових (розважальних, 
культурних, спортивних,  освітніх) заходів на території Мукачівської міської 
територіальної громади у частині дотримання організаторами протиепідемічних 
вимог.  

8. Продовжити роз’яснювальну та інформаційну роботу серед працівників 
сфери освіти щодо необхідності проведення вакцинації від COVID-19. 

 

Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 
9. Активізувати (відновити) роботу посадовими особами, уповноваженими 

на здійснення контролю за перебуванням осіб у місцях самоізоляції (рішення 
виконавчого комітету Мукачівської міської ради  №105 від 23.03.2021). 

10.Інформацію про результати проведених рейдів надавати до штабу з 
ліквідації наслідуів надзвичайної ситуації Мукачівської міської ради (через 
відділ з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи, 
тел.5-47-67, E-mail: volodymyr.yackiv@mukachevo-rada.gov.ua). 

 
Термін: постійно на період дії 
карантинних заходів 

 

mailto:volodymyr.yackiv@mukachevo-rada.gov.ua
mailto:volodymyr.yackiv@mukachevo-rada.gov.ua


КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади”  

11. Забезпечити організацію роботи пунктів щеплення та центрів 
вакцинації населення Мукачівської міської територіальної громади з 
урахуванням можливості їх роботи в зручний для населення час. 

12. Постійно моніторити охоплення щепленням від COVID-19 населення 
Мукачівської міської територіальної громади. 

13. Здійснювати інформування населення Мукачівської міської 
територіальної громади про місця розміщення, графіки роботи, зміни режимів 
роботи пунктів щеплення та центрів вакцинації населення та посилення 
комунікації з населенням для формування прихильності до вакцинації. 

 
Відділу економіки Мукачівської міської ради  

14. Проводити роз’яснювальну роботу з перевізниками, власниками 
розважальних закладів, закладів громадського харчування, ринків, торгівельних 
закладів, спортивних залів, басейнів, закладів, що надають послуги з 
розміщення, щодо: 

- дотримання протиепідемічних заходів; 
- необхідності вакцинації персоналу і працівників та застосування 

обмежень в залежності від наявності у співробітників закладу документа, що 
підтверджує вакцинацію; 

- на вході закладів розміщується інформаційні матеріал  із зазначенням 
можливої максимальної кількості відвідувачів. 

 
Голосували: 
„За”  − _23_ 
„Проти”  − _0__ 

„Утримався”  − _0_ 
 

ІІІ. Про хід підготовки та готовності підприємств, установ та 
організацій міста, об’єктів життєзабезпечення, спеціалізованих аварійно-
рятувальних служб, об’єктів житлово-комунального господарства до 
роботи в осінньо-зимовому періоді 2021-2022 років. 

 
1. Інформація про хід підготовки та  готовності закладів освіти до роботи в 

осінньо – зимовому періоді 2021-2022 років. 
Доповідав: Барчій Е.В. –  заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради. 
2. Інформація про хід підготовки та  готовності об’єктів житлово – 

комунального господарства до роботи в осінньо – зимовому  періоді 2021-2022 
років. 

Доповідав: Блінов А.Ю. – начальник управління міського господарства 
Мукачівської міської ради. 

 



3. Інформація про хід підготовки та  готовності ММКП 
«Мукачівводоканал» до роботи в осінньо – зимовому періоді 2021-2022 років. 

 Доповідав: Федорняк І.Д. - директор ММКП “Мукачівводоканал”. 
4. Інформація про хід підготовки та  готовності КП «Міськводоканал» до 

роботи в осінньо – зимовому періоді 2021-2022 років. 
Доповідав:  - Козіброда А.В. – т.в.о. директора КП “Міськводоканал”. 
5. Інформація про хід підготовки та  готовності ММКП «Ремонтно – 

будівельне управління» до роботи в осінньо – зимовому періоді 2021-2022 
років. 

Доповідав: Діус В.В. - директор ММКП «Ремонтно – будівельне 
управління». 

6. Інформація про хід підготовки та готовності ТОВ " Управляюча компанія 
"НАВІБУД"до роботи в осінньо – зимовому періоді 2021-2022 років. 

Доповідав:  Боднар М.А. – директор ТОВ "Управляюча компанія 
"НАВІБУД". 

7. Інформація про хід підготовки та готовності Мукачівського міського 
району електричних мереж та спеціалізованої служби енергетики до роботи в 
осінньо – зимовому періоді 2021-2022 років. 

Доповідав: Товт С.С. – головний інженер Мукачівського РЕМ. 
 

Заслухавши інформацію доповідачів,  з метою забезпечення сталого 
функціонування підприємств, установ та організацій міста, об’єктів 
життєзабезпечення,  об’єктів житлово-комунального господарства, своєчасного 
попередження можливих надзвичайних ситуацій  і оперативного реагування на 
них, комісія вирішила: 

1.Інформацію виступаючих з питання порядку денного взяти до уваги. 
 

Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, 
ММКП «Ремонтно - будівельне управління»,  ММКП «Мукачівводоканал»,   

КП«Міськводоканал»,  ТОВ "Управляюча компанія "НАВІБУД" 
2.  Продовжувати заходи щодо підготовки до роботи в осінньо – зимовому 

періоді у 2021-2022 роках. 
3. Забезпечити очищення зливової каналізації та дренажних систем для 

забезпечення пропускної спроможності, необхідної під час дощових опадів та 
танення снігу в осінньо – зимовому періоді у 2021-2022 роках.   

4. В разі необхідності, організувати оперативне реагування  всіх служб 
Мукачівської міської територіальної громади для ліквідації можливих аварій у 
системах життєзабезпечення. 

5. Забезпечити готовність техніки та підготувати необхідну кількості 
матеріально-технічних засобів ( сипучих матеріалів у т.ч.) до роботи у складних 
погодних умовах.                                
 
 
 



 Мукачівському РЕМ 
6. Вжити заходи щодо недопущення відключень від енергопостачання 

об’єктів життєзабезпечення населення та забезпечити оперативне реагування 
аварійних бригад для ліквідації можливих пошкоджень мереж 
електропостачання в осінньо – зимовому періоді у 2021-2022 роках.   

 
         

 
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  


	ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ

