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протокол лъ11

позаплаЕового засiдання раЙонноi KoМicii
з питань техногенно-екологiчнот безпеки та надзвшлайних ситуацiй

22 травня 2020 року м. Мукачево

Головував: голова дерясавноi адмiнiстрацii', голова районпоi
KoMicii Олександр РАДИШ

Присутнi - 21 членiв KoMicii (за окремим списком).
Запрошенi - 7 особи (за окремим списком).

I. Про стан протиепiдемiчноi сиryацii на територi[ районуо
пов'язаноi iз розповсюдя(енням KopoHaBipycHoi хвороби covlD_19

Станом Еа 0900 rод.22 травня 2020 року в областi пiдтверджено гостру
KopoHaBipycHy iнфекцiю COVID-19 у 1003 хворих (224 медичних
працiвникiв), у тому числi:

- м. Мукачево - 1бб осiб (з них 31 медичних працiвникiв);

- Мукачiвський район - 54 особи .

Станом на 0900 rод.22 травня 2020 року в областi зареестровано:
24 випадки cMepTi у зв'язку iз коронавiрусною хворобою COVID-19;255
осiб, якi вилiкувались вiд COVID-l9.

. Заслlхавши iнформацiю доповiдачiв з питання порядку деЕIIого та
вiдповiдно до статгi 29 Закону УкраiЪи "Про захист нЬселецня вiд
iнфекцiйних хвороб", з урахуванням постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 2,9 травня 2020 року м з92 ,,Про встановлення караЕтиЕу з метою
запобiгання поширенню на територii УкраiЪи гостроi респфаторнЪi хвороби



COVID-19, спричинеЕоТ KopoнaBipycoM SдRS-СоV-2, та етапiв послаблення

протиепiдемiчних заходiвП, з урахуваннJIм обговорення, комiсiя вирiшила:

1. IнформацiЮ виступtlючих з питання порядку денного взяти до уваги,
2.не запровадя(увати на територii рйону послаблення

протиепiдемiчних заходiв, передбачених рiшеннями Уряду, прийнятих 20

,iuuo 2020 року до нормшtiзацii поточноi епiдемiологiчноi ситуацii.

з. Мукачiвськiй мiськрайоннiй фiлii,щу,rзамрпатський обласнпй

лабораторний центр моЗ Украiни'', комунальному Еекомерцiйному

пiдприемътву ,rщентр первинноi медико-санiтарноi допомоги
Мукачiвського району" :

3.1. Забезпечити проведення щоденного монiторинry визначених

показникiв на ix вiдповiдлiсть встановJIеним Моз крrгерi-шr,r щодо захворюванIuI

на коронaвЫсну хворобу (COVID- 1 9).

з.2. У випадку рiзкого погiршення епiдемiологiчноi ситуацii

невiдкладно вносити поданнJI щодо скJтикання позачергового засiданrrя

районноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних

ситуацiй для прийняття вiдповiдних рiшень.
TepMiH: протягом дii карантину

4. Головам сiльських та селищних радо об'еднанiй територiальнiй
громадi, керiвпикам робiт iз лiквiдацii наслiдкiв надзвlлчайпоi ситуацii:

4.1. Продовжити виконаннrI заходiв щодо запобiганнrl поширеЕню на

територii Мукачiвського району гостроi респiраторноi хвороби CovID-1g
спричиненоi KopoHaBipycoM SARS-CoV-2.

5. Мукачiвському райопному управлiнню головного управлiння
Щержпродспоэкивслуясби в Закарпатськiй областi, Мукачiвському

районному вiддiленню полiцii Мукачiвського вiддiлу полiцii головпого

управлiння IIацiональноi полiцii у Закарпатськiй областi:

5.1. Продовжити в межах компетенцii контроль за дотриманням на
територii рйону встаЕовленlD( карантинних обмежень.

6. Мукачiвському районному вiддiленню полiцii Мукачiвського
вЦдiлу полiцii головного управлiння Нацiональноi полiцii у
Закарпатськiй областi:

6.1. Забезпечити в межах компетенцii контроль за дотриманнrIм
самоiзоляцii.

7. Управлiнню
ра йдержадмiнiстрацii:

TepMiH: протягом дii карантину

соцiальпого захисту населення

7.1. Вжити додаткових заходiв до виrIвлешuI та обслуговуваннrI
одиноких осiб та осiб, якi одиноко проживають, серед громадян похилого
BiKy, осiб з iнвалiднiстю, осiб, якi перебувають на самоiзоляцii, та
органiзувати належний соцiальний супровiд.

TepMiH: протягом дii карантину



8.Управлiнню соцiального захистч населення

райдержадмiнiстрацi'i вiддiлу освiти райдержадмiнiстрацii', службi у
справах дiтей райдержадмiнiстрацii', Мукачiвськiй районнiй органiзацii
товариства Червоного Хреста :

8.1. Посилити протиепiдемiчнi заходи у пiдпорядкованих закладах iз
посiiйним перебуванням людей.

9. Струкryрним пiдроздiлам райдержадмiпiстрацiii територiальним
пiдроздiлам цептральних органiв виконавчоi влади, вiдповiдпо до
компетенцii, спiльно з органами мiсцевого самоврядуванняо об'еднаною
територiальною громадою:

9.1. Забезпечити доведенIuI завдань, визЕачених цим рiшенням до
пiдприемств, установ, закладiв та органiзацiй району незаJIежно вiд форм
власностi та пiдпорядкування.

TepMiH: невiдкладно

10. Вiддiлу персоналу, органiзацiйноi та iнформацiйноi роботи апарату
райдерlкадмiнiстрацil :

10.1. Продовжити проведеннrI шцрокоi роз'яснювальноi роботи серед
населеннjI iз максимальним залученням засобiв MacoBoi iнформацii щодо
необхiдностi вжиття вищенаведеЕих змодiв.

TepMiH: протягом дii карантину

11. Контроль за виконаппям пункту I цього рiшення покJIасти Еа
Мукачiвську мiськрайонну фiлiю {У,,Закарпатський обласruй лабораюрнIй
центр МОЗ Украirп-r' та коNýлаJIьне некомерцiйне пiдприемство ,,I-{eHTp
первинноi медико-санiтарноi допомоги Мукачiвського рйону".

, II. Про надання допомоги будiвельними матерiалами для громадян
та установ, що постраждали внаслiдок буревiю 25.04.2020року.

( Головчанський В.С.)
Завiдувач сектору з питаItь оборонноi роботи, цивiльного захисту та

взаемодii з правоохоронними органами райдержадмiнiстрацii Головчанський
В.С. довiв до присутнiх заяви та клопотаншI про надання допомоги
будiвельними матерiалами для ремонту споруд, що були пошкодженi пiд час
буревiю.

Заслухавши iнформацiю доповiдача з питання порядку денного з
урахуванням обговоренлrя, комiсiя впрiшила:

1. Iнформацiю виступаючого по даному питанню порядку денЕого взяти
до уваги.

2. Затвердити наступний об'ем допомоги будiвельними матерiалами :

- Обiцькiй IBaHHi BaHiBHi с.Завидово вул Спортивна, 15 - 31 шифер та
0.Зм. куб. пиломатерiалiв;



- Лилик Наталцi Василiвнi с. Завидово вул, Мира, 40 - 5 листiв шиферу,

10 рулонiв руберойду, 50 кг.вапна;

- Булина Наташi IBaHiBHi с.Завидово вул,Спортивна, 10 - 16 листiв

шиферу, 0.2 м. куб. пиломатерiалiв;

- з ба,чансу Мукачiвськоi райдержадмiнiстрацii на баланс вiддiлу

культури, молодi iu спорту Мукачiвськоi райдержадмiнiстрацii для

ЙуОу-frl6пlоrеки села Тростяниця передати 2| лист шиферу,

III. Про видiлення засобiв iпдивiдуального захисту для якiсноi

роботи медичноi KoMicii Мукачiвського ОМВК,
( Головчанський В.С.)
заслухавши iнформацiю доповiдача з питанIuI порядку денЕого з

}рахуванням обговорення, комiсiя вирiшила:
1. Iнформацiю виступаючого по даному питанЕю порядку денного взяти

до уваги.
2. Для якiсноi роботи медичноi KoMicii Мукачiвського оМВК

видiлити:
- медичнi маски - 200 шryк;
- рукавички нiтриловi - 200 пар;
- Ьrrr""..rr".rний засiб дJUI аЕтисептики i гiгiени рук 5 лiтрiв;

- антисептиrIний засiб д.ш дезiнфекцii поверхонь l0 лiтрiв.

З. Контроль за виконанням пунктiв II та III покласти Еа сектор з

питань оборонноi роботи, цивiльного захисту та взаемодii з

правоохоронними органами iнiстрацii Головчанського В.С.

Голова державноi
голова районноi ко Олександр РАДИШ

Вiдповiдальпий секретар
KoMicii, головний спецiалiст сектору
з питань оборонноi роботи, цивiльного
захисту та взаемодii з правоохоронними
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органами райдержадмiнiстрацii ександр МУЩИНКО


