
 

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   № 1 

 

31 січня 2022 року                                                                 м. Мукачево 

 

 

Головує:                             Заступник міського голови, перший заступник  

голови комісії  ТЕБ та НС  Едуард БАРЧІЙ 

 

Присутні:       члени комісії (згідно списку) 

                                         

С Л У Х А Л И: 

 

   Оголошення порядку денного засідання комісії. 
Доповідав: перший заступник голови комісії ТЕБ та НС Мукачівської 

міської ради, заступник міського голови Едуард БАРЧІЙ. 

 

І. Про вжиття протиепідемічних заходів на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

Заслухавши інформацію доповідача, 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 № 1 від 24.01.2022 року),  

враховуючи епідемічну ситуацію на території Мукачівської міської 

територіальної громади, комісія вирішила: 

 

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради  

1. З 1 лютого 2022 року перевести  заклади загальної середньої освіти, 

заклади позашкільної освіти та мистецькі школи Мукачівської міської 

територіальної громади  на дистанційну форму навчання терміном на 11 днів. 

mailto:mvk@mukachevo-rada.gov.ua


 

2 

 Мукачівській філії ДУ “Закарпатський обласний центр контролю та 

профілактики хвороб МОЗУ”; КНП «Мукачівська ЦРЛ»; КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівської міської ТГ » 

 2. Продовжити щоденний моніторинг стану поширення гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 на території Мукачівської міської 

територіальної громади. 

 3. Забезпечити безперебійну роботу лабораторій, що проводять 

дослідження на гостру респіраторну хворобу COVID-19 з метою уникнення 

затримок надання результатів досліджень. 

 

Рекомендувати Мукачівському РУП ГУНП в Закарпатській області, 

Мукачівському районному управлінню ГУ Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області   

4. Продовжити  перевірки  дотримання обмежувальних протиепідемічних 

заходів суб'єктами господарювання та населенням на території Мукачівської 

міської територіальної громади, визначених постановою Кабінету Міністрів 

України від 09 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). 

 

Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 
5. Активізувати (відновити) роботу посадовими особами, уповноваженими 

на здійснення контролю за перебуванням осіб у місцях самоізоляції (рішення 

виконавчого комітету Мукачівської міської ради  №105 від 23.03.2021). 

 

Термін: постійно на період дії 

карантинних заходів 

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

надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської 

міської ради 

6. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення 

щодо необхідності дотримання протиепідемічних та карантинних заходів на 

території Мукачівської міської територіальної громади. 

 

IІ. Про організацію та аналіз роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій за 2021 рік та затвердження 

«Орієнтовного плану роботи комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради на 2022 рік». 

Доповідала: Карпік В.П. – начальник відділу з питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної та оборонної роботи Мукачівської міської ради. 
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Заслухавши інформацію доповідача з даного питання, комісія вирішила: 

1. Інформацію з питання порядку денного взяти до уваги. 

2. Затвердити «Орієнтовний план роботи комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Мукачівської міської ради на 

2022 рік», що додається. 

  

Голосували: 

„За”  −  21 

„Проти”  −  0 

„Утримався”  − 0. 

 

 

 

Заступник міського голови, перший  

заступник голови комісії з питань ТЕБ та НС                            Едуард БАРЧІЙ 

 

Головний спеціаліст  відділу з питань надзвичайних  

ситуацій, мобілізаційної  та оборонної роботи, 

секретар комісії                          Володимир ЯЦКІВ  
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