
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                 

П Р О Т О К О Л   № 4 
06 квітня   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: 
 
1. Інформація про організацію  протиепідемічних заходів на території 

Мукачівської міської територіальної громади. 
Доповідав:  
Барчій Едуард Васильович - заступник голови комісії  з питань ТЕБ та НС, 

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Мукачівської 
міської ради. 

2. Про затвердження Комплексного плану санітарно-протиепідемічних 
заходів по локалізації та ліквідації вогнища малярії на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 

Доповідав:  
Чикун  Віктор Миколайович - директор Мукачівської МР філії ДУ 

“Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗУ” 
 
Заслухавши інформацію доповідачів, відповідно до статті 32 Закону України 

„Про захист населення від інфекційних хвороб”, 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),  з урахуванням рішення 
позапланового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки  (Протокол № 9 від 05.04.2021 року), комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих з питань порядку денного взяти до уваги. 
2. Відповідно до п6Tідпункту 10 пункту 35T6TP

5
P5T постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 березня 2021 р. № 230 «Про внесення змін до постанови Кабінету 



Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236»,  дозволити з 08 квітня 2021 
року відвідування закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та 
закладів загальної середньої освіти учнями 1-4 класів на території Мукачівської 
міської територіальної громади. 

3.  Відповідно до рішення регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  (протокол №9 від 05.04.2021 року), 
дозволити здійснення на території Мукачівської міської територіальної громади 
регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, в 
кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною 
характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на 
такий транспортний засіб. 

4. Рекомендувати Мукачівському міському управлінню  ГУ 
Держспоживслужби у Закарпатській області,  Мукачівському РУП ГУНП в 
Закарпатській області спільно управління муніціпальної інспекції 
Мукачівської міської ради 

4.1. 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. 

5. Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  відділу з питань 
надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

5.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення щодо 
необхідності дотримання протиепідемічних та карантинних заходів на території 
Мукачівської міської територіальної громади. 

6.Затвердити  Комплексний план санітарно-протиепідемічних заходів по 
локалізації та ліквідації вогнища малярії 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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