
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про розгортання (облаштування) стаціонарних пунктів обігріву на території 

Мукачівської міської територіальної громади упродовж зимового періоду 2021-

2022 років 

 
 

З метою організації заходів щодо попередження випадків 

переохолодження людей, надання у період низьких температур належної 

допомоги населенню, на виконання протокольного доручення комісії ТЕБ та 

НС (протокол № 16 від 30.11.2021), керуючись п.20 ч.4 ст. 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Створити та облаштувати стаціонарні пункти обігріву на базі: 

1) психоневрологічного інтернату № 1 (м.Мукачево вул. Свято-

Михайлівська, 37а); 

2) Мукачівського дитячого будинку-інтернату (м.Мукачево вул. 

Франка Івана, 53); 

3) психоневрологічного інтернату (м.Мукачево вул. Єлизавети 

королеви, 32); 

4) 9 Державної пожежно-рятувальної частині 2 Державного пожежно-

рятувального загону Головного Управління ДСНС України у 

Закарпатській області (м.Мукачево, вул. Мічуріна Івана, 1в); 

5) амбулаторії №11 КНП «ЦПМСД» (село Дерцен, Дерценського 

старостинського округу, вул. Ракоці, 72); 

6) будівлі колишнього відділення зв’язку (село Форнош, 

Дерценського старостинського округу, вул. Беке, 130); 

7)  будівлі клубу (село Нижній Коропець, Павшинського 

старостинського округу, вул. Миру, 51); 

8) будівлі клубу (село Павшино, Павшинського старостинського 

округу, вул. Лесі Українки, 87); 

9) будівлі ЦНАПу (село Шенборн, Павшинського старостинського 

округу, вул. Головна, 6); 
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10)  будівлі клубу (село Ключарки, Ключарківського старостинського 

округу, вул. Я.Мудрого, б/н).  

2. Мукачівському районному управлінню ГУ ДСНС України у 

Закарпатській області при понижені температури повітря до 10 градусів морозу 

і нижче, в разі потреби, додатково розгорнути (облаштувати) мобільний пункт 

обігріву, забезпечити готовність до застосування сил і засобів (електростанції, 

підігрівачі повітря, теплові пушки, тощо) на випадок знеструмлення або 

порушення теплопостачання об’єктів соціальної сфери, зокрема лікарень, 

соціальних чи дошкільних закладів, шкіл, тощо. 

3. Керівникам вказаних об’єктів забезпечити в пунктах обігріву цілодобове 

позмінне чергування. 

4. Директору Мукачівського міського комунального підприємства 

«Ремонтно-будівельне управління» за потреби забезпечити мобільний пункт 

обігріву електропостачанням. 

5. Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради 

здійснювати контроль за дотримання Правил благоустрою на пунктах обігріву, 

в ході патрулювання проводити інформування населення інспекторами про 

місця знаходження пунктів обігріву.  

6. Директору КНП «Мукачівська ЦРЛ» організовувати надання потерпілим 

невідкладної медичної допомоги, при необхідності проводити госпіталізацію. 

7. Начальнику відділу інформатизації та зв’язків з громадськістю 

Мукачівської міської ради організувати інформування населення через засоби 

масової інформації про негативні наслідки погіршення погодних умов та 

розміщення стаціонарних пунктів обігріву.    

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

управління міського господарства Мукачівської міської ради Андрія Блінова. 
 
 

Міський голова                                                        Андрій БАЛОГА 


