
 

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 
                

                                   П Р О Т О К О Л   № 2    

   

09 лютого   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. 

І. Щодо стану шляхопроводу по вулиці Берегівська-об’їзна  у місті 

Мукачеві.     

Доповідав: перший заступник голови комісії ТЕБ та НС Мукачівської 

міської ради, заступник міського голови Едуард БАРЧІЙ. 

 

Питання щодо стану мостової споруди по вулиці Берегівська-об’їзна  

виносилося на розгляд комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуації виконавчого комітету Мукачівської міської ради 

28.11.2019 року.  

На даний час використання даної мостової конструкцій стає вкрай 

небезпечним та може призвести до руйнації опорних елементів, що несе загрозу 

населенню та інфраструктурі міста, і, як наслідок — ймовірність виникнення 

надзвичайної ситуації на території міста Мукачева.  

 

Заслухавши інформацію доповідача, з метою запобігання виникненню 

надзвичайної  ситуації на території міста Мукачева, комісія вирішила: 

1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 

 Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради, 

Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради  

 2. Передбачити фінансування експертно-технічного обстеження стану 

шляхопроводу по вул. Берегівська-об’їзна  у місті Мукачеві. 
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ІІ. Про вжиття протиепідемічних заходів на території Мукачівської 

міської територіальної громади 

Доповідав: перший заступник голови комісії ТЕБ та НС Мукачівської 

міської ради, заступник міського голови Едуард БАРЧІЙ. 

 

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 Державної комісії з питань  техногенно-екологічної комісії 

від 08.02.2022, враховуючи епідемічну ситуацію на території Мукачівської 

міської територіальної громади, комісія вирішила: 

1. Інформацію доповідача з питання порядку денного взяти до уваги. 
 

Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської 

ради  

2. Продовжити до 21 лютого 2022 року дистанційну форму навчання в  

закладах загальної середньої освіти, закладах позашкільної освіти та 

мистецьких школах Мукачівської міської територіальної громади. 

 

Завідувачу господарством господарського відділу Мукачівської 

міської  ради, ТОВ «ОП «ФОРТ» 

3. Посилити пропускний режим та заборонити вхід відвідувачів до 

приміщень адміністративної будівлі Мукачівської міської ради  без oдягнeниx 

зaxиcниx мacoк  або pecпіpaтopів, щo зaкpивaють ніc тa poт та одного з 

документів: 

нeгaтивнoгo тecтy-ПЛР aбo eкcпpec-тecтy нa визнaчeння aнтигeнa 

кopoнaвіpycy SARS-CoV-2, якe пpoвeдeнo нe більш як зa 72 гoдини дo входу в 

приміщення адмінбудівлі; 

дoкyмeнтa, щo підтвepджyє oтpимання пoвнoгo кypcy вaкцинaції від 

COVID-19 вакцинами; 

інoзeмнoгo COVID-cepтифікaтa, щo підтвepджyє вaкцинaцію від COVID-19 

oднією чи кількoмa дoзaми вaкцин. 

 

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). 

 

Термін: постійно на період дії 

карантинних заходів 

 Відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю,  відділу економіки  

та відділу з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційної та оборонної 

роботи Мукачівської міської ради, КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Мукачівської міської ТГ » 

5. Проводити інформаційно-роз’яснювальну  роботу серед населення та 

суб’єктів господарювання, незалежно від форми власності на території 

Мукачівської міської територіальної громади, щодо дотримання 

протиепідемічних заходів, а також необхідності проведення вакцинації 

населення. 

 

 

Голосували: 

„За”  −  _22__ 

„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  


