
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                 
                        

П Р О Т О К О Л   № 3 
 

11 березня   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. 
Інформація про вжиття додаткових протиепідемічних заходів на 

території Мукачівської міської територіальної громади. 
 
Доповідали:  
Барчій Е.В.- заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, заступник 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської міської 
ради; 

Раковці П.П. – завідувач відділення організації  епідеміологічних 
досліджень Мукачівської МР філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторій 
центр МОЗ України»; 

Мешко Є.В. – директор КНП «Мукачівська ЦРЛ». 
 
Заслухавши інформацію доповідачів, відповідно до статті 32 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), рішення позачергового засідання регіональної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки  (Протокол № 5 від 10.03.2021 року),  
враховуючи епідемічну ситуацію на території Мукачівської міської 
територіальної громади, комісія вирішила: 



 
 
1. Встановити на території Мукачівської міської територіальної 

громади додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи: 
1.1. Припинити з 15 березня 2021 року відвідування закладів освіти її 

здобувачами незалежно від форми власності, до прийняття окремого рішення. 
 
2. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради 
2.1. Забезпечити організацію дистанційної форми навчання у закладах 

загальної, середньої  освіти на території Мукачівської міської територіальної 
громади. 

 
3. КНП «Мукачівська ЦРЛ»,0T КНП "ЦПМСД Мукачівської міської 

територіальної громади" 
3.1. Призупинити надання планових заходів з госпіталізації та медичної 

допомоги в КНП «Мукачівська ЦРЛ» та 0TКНП "ЦПМСД Мукачівської міської 
територіальної громади"0T, крім: 

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 
пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 
новонародженим; 

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях пацієнтам з 
онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 
проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя або 
здоров’я людей. 

3.2. Рекомендувати тимчасово призупинити, при необхідності,   на період 
введення «червоного» рівня епідемічної небезпеки роботу поліклінічного 
відділення КНП «Мукачівська ЦРЛ». 

 
4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій усіх 

форм власності на території Мукачівської міської територіальної громади 
4.1. Розглянути можливість запровадження (встановлення) дистанційної 

роботи підприємств, установ та організацій. 
 
5. Керівникам продовольчих ринків Мукачівської міської 

територіальної громади  
5.1. Забезпечити: 
жорсткий контроль суб’єктами господарювання, які обслуговують 

відвідувачів ринків, за дотриманням обмежень, встановлених постановою 
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); 

4Tперебування працівників та відвідувачів у засобах індивідуального захисту 
(респіраторах або захисних масках); 

дотриманням дистанції між клієнтами, під час перебування в черзі,  не 
менш як 1,5 метра. 

 
6. Рекомендувати Мукачівському міському управлінню  ГУ 

Держспоживслужби у Закарпатській області,  Мукачівському РУП ГУНП в 
Закарпатській області спільно з представниками управління 
муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

6.1. Забезпечити: 
жорсткий контроль за дотриманням обмежень, встановлених постановою 

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) для „червоного” рівня епідемічної небезпеки; 

посилене проведення перевірок дотримання громадянами та суб’єктами 
господарювання встановлених обмежень протиепідемічних вимог в умовах 
карантину; 

жорсткий контроль за дотриманням хворими та контактними особами 
визначених умов самоізоляції. 

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

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

7.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення 
щодо необхідності дотримання протиепідемічних та карантинних заходів у 
зв’язку з високою динамікою кількості хворих на COVID-19 в області та на 
території Мукачівської міської територіальної громади. 

 
 

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 
Мукачівської міської ради, 
секретар комісії                                В.ЯЦКІВ  
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