
                                                                   
 

УКРАЇНА 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

                                ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                                        

П Р О Т О К О Л   № 15 
 
24 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: 
1.Про перевірку інформації щодо діяльності  дитячого приватного 

закладу за адресою: м.Мукачево, вул.Миру, 82. 
Доповідав: Барчій Е.В. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Мукачівської міської ради. 
 
З метою здійснення перевірки дотримання законодавства  у приватному 

закладі за адресою: м.Мукачево, вул.Миру, 82, відповідно до законів України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про дошкільну освіту», 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 
Правил пожежної безпеки України, комісія вирішила: 

1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 
Мукачівському районному управлінню Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; Мукачівському РУ ГУ 
ДСНС в Закарпатській області; Мукачівському управлінню Головного 
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області;  
Мукачівській філії  ДУ „Закарпатський обласний центр контролю та 
профілактики  хвороб Міністерства охорони здоров'я України"; 
Управлінню освіти, культури , молоді та спорту Мукачівської міської ради 

2. Створити комісію  для проведення перевірки інформації щодо наявності 
та здійснення діяльності дитячого приватного закладу за адресою: м.Мукачево, 
вул.Миру, 82, та затвердити її склад (додається). 
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3.У разі підтвердження інформації щодо діяльності закладу, здійснити 

перевірку:  
наявності ліцензування, необхідного для відкриття приватного дитячого 

закладу; 
дотримання санітарно-епідемічних вимог закладу; 
дотримання правил пожежної безпеки. 
4. Про результати перевірки проінформувати комісію з питань ТЕБ та НС 

Мукачівської міської ради до 26.11.2021 року. 
 
Відділу архітектури та містобудування управління міського 

господарства Мукачівської міської ради 
5. Надіслати звернення до Державної інспекції архітектури та 

містобудування у Закарпатській області щодо надання у найкоротші терміни 
представника до складу перевірочної комісії або здійснення ними перевірки на 
предмет експлуатації будівлі за адресою: м.Мукачево, вул.Миру, 82.  

 
Термін: 24.11.2021 

 
Голосували: «За» -   21 
«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  
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