
                                                                   
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 13 
 
03 листопада 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 надзвичайної ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання 

природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021-
2022 років. 

Доповідала:  
Кришінець-Андялошій К.О. – начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту 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. 

 
ІІ. Про заходи з недопущення виникнення захворювання на 

поліомієліт на території Мукачівської міської територіальної громади  
Доповідали:  
Чикун В.М. – начальник Мукачівської філії  ДУ 
„Закарпатський обласний центр контролю та профілактики  хвороб 

Міністерства охорони здоров'я України"; 
Чубірко М.М. – директор КНП “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Мукачівської міської територіальної громади” 
З метою запобігання поширенню на території Мукачівської міської 

територіальної громади поліомієліту, відповідно до Закону України „Про захист 
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населення від інфекційних хвороб”, наказів МОЗ України від 14.07.1998 № 196 
„Про посилення заходів щодо попередження захворювань на поліомієліт в 
Україні”, від 04.06.2014 № 383 „Про організацію проведення додаткових заходів 
при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту”, рішення регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
(протокол від 27.10.2021 №23), у зв'язку із виявленням випадку захворювання 
на поліомієліт на території Закарпатської області, заслухавши інформацію 
доповідачів з питання порядку денного, з урахуванням обговорення, комісія 
вирішила: 

1. Інформацію доповідачів з питання порядку денного взяти до уваги. 
2. Затвердити „Оперативний план протиепідемічних заходів щодо 

попередження поширення поліомієліту на території Мукачівської міської 
територіальної громади” (додається). 

 
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади” 
3. Забезпечити організацію заходів із підготовки даних верифікації статусу 

вакцинації дітей від поліомієліту. За результатами верифікації сформувати 
цільову групу для проведення підсилюючих заходів з імунізації від 
поліомієліту. 

4. Здійснювати контроль та забезпечити проведення щеплень проти 
поліомієліту на території Мукачівської міської територіальної громади. 

Термін: невідкладно 

5. Фіксувати факти „відмови" батьків або законних представників 
дитини від проведення щеплень у медичній документації з обов'язковим 
підписом, згідно вимог діючих нормативних документів. 

Термін: у разі наявності відмови 

Мукачівська філія  ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та 
профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров'я України" 

6. Збільшити кількість точок відбору проб стічних вод в організованих 
колективах (заклади дошкільної, шкільної освіти) та господарсько-побутового 
призначення з урахуванням епідемічної ситуації та рівнями охоплення щеплень 
інактивованою  поліомієлітною  вакциною. 

Термін: невідкладно 
 
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади”, Мукачівська філія ДУ „Закарпатський 
обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України”: 

7. Активізувати роботу з виявлення випадків гострого в'ялого паралічу 
серед дітей до 15 років. 
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8. Забезпечити клініко-діагностичний супровід та термінове інформування 
ДУ "Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров'я України" про виявлений випадок 
гострого в'ялого паралічу. 

 Термін: постійно 

КУ «Центр громадськості та національних меншин»  
Мукачівської міської ради 

9. Із залученням фахівців КНП “Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Мукачівської міської територіальної громади”, Мукачівської філії ДУ 
„Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства 
охорони здоров'я України”, провести з керівниками усіх релігійних конфесій 
особисті бесіди щодо важливості щеплень дітей у зв'язку з можливим 
ускладненням ситуації з поліомієліту в області та проведення відповідної 
роз'яснювальної роботи серед членів релігійних громад. 

 
КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської 

міської територіальної громади” 
10. Про результати проведених протиепідемічних заходів по недопущенню 

поширення поліомієліту та про досягнення планових показників імунізації від 
поліомієліту на території Мукачівської міської територіальної громади, 
інформувати комісію з питань ТЕБ та НС Мукачівської міської ради.  

 
Термін: до 19.11.2021 
 

Голосували: «За» -    23 
«Проти» - _0_ 
«Утримався» - _0_ 
 

ІІІ. Про організацію проведення спільних перевірок дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів  

Доповідав: Адаменко К.А. – заступник начальника Мукачівського    
управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 
області 

З метою забезпечення контролю за дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19, відповідно до доручення Прем'єр-міністра 
України від 22.10.2021 № 48549/0/1-21, рішення регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 
27.10.2021 №23), заслухавши інформацію доповідачів з питання порядку денного, 
комісія вирішила: 

 
1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
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Мукачівське районне управління Головного управління 
Національної поліції в Закарпатській області; Мукачівське управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області  

 2. Забезпечити належну роботу груп з проведення перевірок дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідного рівня 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19, зокрема щодо наявності у 
працівників та відвідувачів закладів торгівлі, розважальних закладів, закладів 
громадського харчування, спортивних залів, пасажирів міжобласного 
сполучення на автобусних маршрутах, залізничному транспорті документів про 
вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, або про негативний результат тестування на 
COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції чи експрес-тесту на 
визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, які проведені не більш як за 72 
години; або про негативний результат тестування методом полімеразної 
ланцюгової реакції або одужання від зазначеної хвороби, чинність яких 
підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, зокрема з використанням мобільного додатку Порталу Дія (Дія), а також 
притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності. 

3. До груп з проведення перевірок дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів на території Мукачівської міської територіальної 
громади долучати представників управління муніципальної інспекції 
Мукачівської міської ради та Мукачівської філії ДУ „Закарпатський обласний 
центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я 
України”. 

 Термін: впродовж дії 
обмежувальних заходів 

  
Мукачівське районне управління Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області 
4. За результатами проведених перевірок щодо дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Мукачівської міської територіальної 
громади, надати інформацію комісії з питань ТЕБ та НС Мукачівської міської 
ради про кількість та місця виявлення порушень.  

 
Термін: до 12.11.2021 року 
 

Відділ економіки Мукачівської міської ради; секретаріат 
Мукачівської міської ради 

5. На чергову сесію Мукачівської міської ради підготувати звернення 
депутатів міської ради до Кабінету Міністрів України про посилення 
відповідальності та збільшення штрафів для відвідувачів всіх громадських 
закладів за порушення обмежувальних протиепідемічних заходів. 

 
Термін:  до 25.11.2021 
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Голосували: «За» -   23 
«Проти» - _0_ 
«Утримався» - _0_ 

 
ІV. Щодо запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед 

дітей.  
Доповідав: Адаменко К.А. – заступник начальника Мукачівського    

управління Головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській 
області 

 
Заслухавши інформацію доповідача, на виконання  

доручення  Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.09.2021 
№30703/0/2-21, з метою перевірки стану харчоблоків та забезпечення 
дотримання вимог санітарного законодавства в закладах освіти Мукачівської 
міської територіальної громади, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючого з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
Мукачівське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області;  
2. Про результати проведених перевірок стану харчоблоків і перелік 

виявлених порушень у закладах освіти на території Мукачівської міської 
територіальної громади, проінформувати комісію з питань ТЕБ та НС 
Мукачівської міської ради.  
 

Термін: до 12.11.2021 року 
 
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                                        Едуард БАРЧІЙ    
                                
Головний спеціаліст відділу з питань   
надзвичайних ситуацій,  мобілізаційної  
та оборонної роботи,  секретар комісії                          Володимир ЯЦКІВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Мукачівської міської ради 
від 03.11.2021 року № 13 
 

ОПЕРАТИВНИЙ ПЛАН ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОШИРЕННЯ ПОЛІОМІЄЛІТУ НА ТЕРИТОРІЇ 

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін 
виконання 

Виконавці 

1  Посилити роботу з виявлення випадків 
гострих в'ялих паралічів серед дітей 
віком до 15 років задля досягнення 
показників ефективності 
епідеміологічного нагляду за 
поліомієлітом на рівні 3 на 100 тисяч 
населення відповідної вікової групи. 

Постійно КНП “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади”, 
Мукачівська філія ДУ 
„Закарпатський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров'я 
України” 

2 Посилити проведення рутинної 
імунізації від поліомієліту, зокрема 
охоплення трьома дозами вакцини дітей 
до 5 років (ІПВ та ОПВ). Забезпечити 
досягнення планових показників 
імунізації від поліомієліту на рівні 90%. 

Щорічно 
до кінця 

року 

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

3 Посилити співпрацю із Мукачівським 
прикордонним загоном щодо виявлення 
нелегальних мігрантів, які перетинають 
державний кордон України в 
Закарпатській області. 

Постійно Мукачівська філія ДУ 
„Закарпатський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров'я 
України” 

4 Збільшити кількість точок відбору проб 
стічних вод у організованих колективах 
(заклади дошкільної, шкільної освіти) та 
господарсько – побутового призначення 
з урахуванням епідемічної ситуації на 
окремих адміністративних територіях та 
рівнями охоплення щеплень 
інактивованою поліомієлітною 
вакциною. 

листопад 
2021р. 

Мукачівська філія ДУ 
„Закарпатський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров'я 
України” 

5 Посилити контроль за джерелами 
водопостачання та каналізаційними 
спорудами на підпорядкованих 
територіях. 

Постійно ММКП «Мукачівводоканал»; КП 
«Міськводоканал»; Мукачівська 
філія ДУ „Закарпатський обласний 
центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України” 

6 Забезпечити належний санітарний стан 
населених пунктів, благоустрій 
територій, контроль за систематичним 

Постійно Управління міського господарства 
Мукачівської міської ради; старости 
старостинських округів Мукачівської 



вивезенням твердих побутових відходів. міської ТГ; Мукачівське районне 
управління головного управління 
Держпродспоживслужби у 
Закарпатській області, Мукачівська 
філія ДУ „Закарпатський обласний 
центр контролю та профілактики 
хвороб Міністерства охорони 
здоров'я України” 

7. Посилити комунікацію з населенням 
для формування прихильності батьків 
до вакцинації від поліомієліту, 
необхідності дотримання гігієнічних 
навиків, спрямованих на попередження 
інфікування ентеровірусами  тощо. 

Постійно КНП “Центр первинної медико-
санітарної допомоги Мукачівської 
міської територіальної громади”; 
Мукачівська філія ДУ 
„Закарпатський обласний центр 
контролю та профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров'я 
України”; КУ «Центр громадськості 
та національних меншин» 
Мукачівської міської ради 

 
 

Заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів, 
перший заступник голови комісії  з питань  
ТЕБ та НС Мукачівської міської ради                                        Едуард БАРЧІЙ    
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