
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

 БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ    

МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
пл. Духновича Олександра, 2, м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна, 89600, тел.: 2-10-47, 

e-mail:  mvk@mukachevo-rada.gov.ua 
     

ПРОТОКОЛ   № 14 

 

11 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) 

                                         
СЛУХАЛИ: 

 

Оголошення порядку денного засідання комісії: 

І. Аналіз виконання попередніх рішень комісії з питань ТЕБ та НС 

(протокол від 03.11.2021 №13). 

1. Про організацію проведення перевірок дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів.  
Доповідав: – Довбак А.В. – старший інспектор Мукачівського РУП ГУНП 

в Закарпатській області. 

2. Щодо запобігання та зниження рівня харчових отруєнь серед дітей.  
Доповідав: Малахов В.О. – начальник відділу за додержанням санітарного 

законодавства Мукачівського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області. 

 

Заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного, з метою 

запобігання поширенню на території Мукачівської міської територіальної 

громади гострої респіраторної хвороби COVID-19 та запобігання харчових 

отруєнь серед дітей, комісія вирішила: 

 

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

Мукачівське районне управління Головного управління Національної 

поліції в Закарпатській області; Мукачівське управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області  

2. Здійснювати  перевірки щодо дотримання обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Мукачівської міської територіальної 
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громади,  передбачених для відповідного рівня епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19. 

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 

  

4. Здійснювати щотижнево взаємоінформування з відділом економіки 

Мукачівської міської ради щодо виявлених порушень на території Мукачівської 

міської територіальної громади. 

5. Про результатами проведених перевірок щодо дотримання 

обмежувальних протиепідемічних заходів на території Мукачівської міської 

територіальної громади, інформувати комісію з питань ТЕБ та НС Мукачівської 

міської ради  під час чергових засідань. 

 

Термін: впродовж дії обмежувальних  

заходів 

 

Мукачівське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області  

6. Здійснювати відповідно до графіку вибіркові перевірки, спільно з  

представниками управлінням освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської 

міської ради, щодо стану харчоблоків у закладах освіти на території 

Мукачівської міської територіальної громади.  

 

Термін: відповідно до графіку 

 

Голосували: «За» - 24   

«Проти» - _0_ 

«Утримався» - _0_ 
 

ІІ. Про забезпечення гарантованого енергоживлення відділень, 

визначених для госпіталізації хворих на COVID-19 в КНП «Мукачівська 

ЦРЛ» 
Доповідав: Гутій А.А. – головний інженер КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

 

З метою забезпечення гарантованого енергоживлення кисневих 

концентраторів у відділеннях, визначених для госпіталізації хворих на COVID-

19 в КНП «Мукачівська ЦРЛ», відповідно до рішення регіональної комісії з 

питань   ТЕБ та НС (протокол від 09.11.2021 №24),  комісія вирішила: 

1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
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 КНП «Мукачівська ЦРЛ» спільно з Мукачівським РУ ГУ ДСНС 

України у Закарпатській області та Мукачівським РЕМ 

2. Провести перевірку готовності електромережі у відділеннях, визначених 

для госпіталізації хворих на COVID-19  КНП «Мукачівська ЦРЛ», до роботи в 

умовах підвищеного навантаження у разі ускладнення епідемічної ситуації в 

області та у разі значного пониження температури у зимовий період. 

3. Здійснити перевірку працездатності альтернативних джерел 

енергопостачання. Забезпечити наявність необхідного запасу пально-

мастильних матеріалів. 

4. Провести навчання та практичне відпрацювання заходів на випадок 

аварійного відключення електроенергії із обов’язковим запуском автономних 

джерел енергопостачання. 

5. У випадку відсутності в КНП «Мукачівська ЦРЛ» достатньої потужності 

власних автономних джерел енергопостачання для забезпечення відділень, 

визначених для госпіталізації хворих на COVID-19, розробити та затвердити 

порядок їх залучення із інших установ і організацій, при потребі укласти 

відповідні договори (плани заходів, інструкції) на їх залучення.  

 

Термін: до 17 листопада 2021 року 

 

Мукачівський РЕМ; Мукачівське відділення  АТ „Закарпатгаз” 

6. Не допускати випадків відключення від енерго- та газопостачання  КНП 

«Мукачівська ЦРЛ». 

7. У випадку необхідності проведення планових, планово-профілактичних 

ремонтів, здійснювати відключення в КНП «Мукачівська ЦРЛ» тільки після 

вирішення питання щодо їх підключення до резервних ліній. 

 

Термін: до завершення карантину 

 

Голосували: «За» - 24  

«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  


