
                     
УКРАЇНА 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 
МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 
                                     ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ                                                        
                                                 

П Р О Т О К О Л   № 5 
08 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 в режимі онлайн) 
                                         

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. 

 
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) та враховуючи звернення 
підприємців Мукачівської міської територіальної громади, комісія вирішила: 

 
1. Інформацію виступаючого з питань порядку денного взяти до уваги. 
 
2. Власникам та керівникам непродовольчих ринків на території 

Мукачівської міської територіальної громади забезпечити доступ підприємців 
до робочих місць для здійснення адресної доставки замовлень, відправки 
онлайн-замовленьта на виніс, дотримуючись заборони доступу відвідувачів, 
відповідно до вимог,  передбачених 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). 

 
Термін з 09.04.2021 року до 
прийняття окремого рішення. 

 
3. Суб’єктам господарювання,розташованих на непродовольчих ринках на 

території Мукачівської міської територіальної громади здійснювати діяльність 
шляхом застосування адресної доставки замовлень, відправки онлайн-
замовлень та на виніс. 

Термін з 09.04.2021 року до 
прийняття окремого рішення. 

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

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 
міської ради 

4.1. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення 
щодо необхідності дотримання протиепідемічних та карантинних заходів 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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