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Р І Ш Е Н Н Я 

 
23.07.2020     Мукачево     №1979 
 
 
Про звернення до голови Закарпатської ОДА Петрова О. Г. та Регіональної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Закарпатської ОДА 
 
 
 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, Мукачівська міська рада вирішила: 
 
1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до голови 
Закарпатської ОДА Петрова О. Г. та Регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА (додається). 
 
2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до голови 
Закарпатської ОДА Петрова О. Г. та Регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Закарпатської ОДА. 
 
3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 
голову А.Балога. 
 
 

Міський голова                                                                               А. БАЛОГА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Голові Закарпатської ОДА 
Петрову О. 
 
Регіональній комісії з питань 
техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних 
ситуацій Закарпатської ОДА 

 
Закриті дитячі садки – одна з головних проблем батьків, які повернулися 

на роботу після послаблення карантину. Коли відновиться виховний процес у 
садочках та як відбуватиметься навання у школах – головне питання, яке турбує 
громадськість Мукачівської міської ОТГ,  з яким вона щоденно звертаються до 
міської влади.  
          Батьки вважають, що на даний час тримати дітей вдома, гуляти на 
площадках без дотримання протиепідеміологічних вимог,  без догляду дорослих 
викликає стурбованість та соціальну напругу. 
         Вважаємо, на даний час є нагальна необхідність надати дітям можливість 
відвідувати дитячі садки,оскільки за висновками лікарів діти не відносяться до 
групи ризику захворювання коронавірусною інфекцією. У закладах дошкільної 
освіти   проходить адаптація, виробляється колективний імунітет, включаючи  
широкий спектр індивідуальних реакцій, характер яких залежить від 
психофізіологічних і особистісних особливостей дитини, від сформованих 
сімейних відносин, від умов перебування в дошкільному закладі. 
        Враховуючи, що в літній період у всіх садочках  проводиться  
оздоровлення, вихованці мають можливість приймати сонячні ванни, 
спілкуватися з однолітками, розкривати свої таланти на заняттях, а головне, 
вони мають правильно збережений режим дня, сон, правильне та збалансоване 
харчування, враховуючи думку педагогів міста, ізоляція дітей призводить до 
зупинки в розвитку, спілкуванні, можливості навіть оздоровитися. 
        Вважаючи, що садочки вже працювали під час пандемії, діти знали , як 
себе поводити, як захистити себе, як дотримуватись простих і звичайних правил 
гігієни та культури поведінки просимо відновити роботу закладів дошкільної 
освіти Мукачівської міської ОТГ та Закарпатської області з дотриманням 
санітарного регламенту та протиепідеміологічних заходів пов’язаних  з  
COVID-19. 
 

       Звернення прийнято на 81-ій сесії 
                                                      Мукачівської міської ради  
                                      7-го скликання  

23 липня 2020 року 
 

З повагою, 
Міський голова                                                                                       А. БАЛОГА 


