
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РЕГІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 

 

22 березня 2021 року        м. Ужгород 
 

 

ПРОТОКОЛ № 6 

позапланового засідання регіональної комісії 

Присутні  –  36 членів комісії (за окремим списком) 

Запрошені –  8 (за окремим списком) 
 
 

І. Про додаткові протиепідемічні заходи на території області 

(Пшеничний А. О., Тимчик В. В., Лях О. В., Буришин В. В.) 
 

Заслухавши інформацію доповідачів з питань порядку денного, 

відповідно до 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), враховуючи протокольне рішення державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

06 березня 2021 року № 9, комісія вирішила: 

1. Інформацію виступаючих з питань порядку денного взяти до уваги. 

2. Затвердити Оновлений план перепрофілізації ліжок для лікування 

хворих при масовому поступленні хворих на гостру респіраторну хворобу, 

спричинену коронаровірусом SARS-CoV-2 у Закарпатській області, 

розширивши його до 2540 ліжок, з яких 155 ліжок інтенсивної терапії 

(додається). 

3. Райдержадміністраціям, міським, селищним, сільським 

територіальним громадам: 

3.1. Відповідно до статті 32 Закону України „Про захист населення від 

інфекційних хвороб” ввести на території населених пунктів додаткові 

обмежувальні протиепідемічні заходи щодо заборони проведення масових 

релігійних заходів за участю більше однієї особи на 10 кв. метри площі будівлі 
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(храми, молитовні будівлі, культові споруди, тощо) або території (якщо захід 

проводиться на відкритому повітрі). 

Термін: невідкладно 

3.2. Взяти на особливий контроль проведення на підвідомчій території 

масових релігійних заходів. 

3.3. Невідкладно організувати проведення бесід із кожним керівником 

релігійної громади на відповідній території щодо необхідності дотримання 

протиепідемічних обмежень під час здійснення богослужінь в усіх храмах, 

молитовних будівлях і культових спорудах та тимчасового обмеження 

(коригування) процедур здійснення окремих релігійних обрядів прямого 

контакту (причащань, загальних сповідей, хрещень тощо). 

4. Райдержадміністраціям, міським, селищним, сільським 

територіальним громадам спільно з власниками (балансоутримувачами) 

будівель: 

4.1. Забезпечити перед входами в будівлі, зали, приміщення, робота яких 

дозволена в умовах «червоного» рівня епіднебезпеки (культові споруди, заклади 

торгівлі визначеними товарами, СТО, суб’єкти господарювання з ремонту 

комп’ютерів, побутових виробів, предметів особистого вжитку тощо) 

встановлення інформаційних табличок із зазначенням кількості осіб, які у них 

можуть одночасно перебувати. 

Термін: невідкладно 

5. Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області, головному управлінню Національної поліції в 

Закарпатській області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській 

області Департаменту патрульної поліції, райдержадміністраціям, 

уповноваженим посадовим особам територіальних громад з контролю за 

дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень: 

5.1. Здійснювати на постійній основі контроль за встановленням та 

наявністю вищенаведених інформаційних табличок, а також за недопущенням 

перевищення кількості осіб, які  можуть одночасно перебувати в будівлях, 

залах, приміщеннях. 

6. Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській 

області, управлінню патрульної поліції в Закарпатській області 

Департаменту патрульної поліції:  

6.1. Забезпечити посилення контролю під час проведення богослужінь 

працівниками поліції усіх храмів, молитовних будівель та культових споруд 

області щодо дотримання встановлених протиепідемічних обмежень з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” шляхом виставлення постів, проведення 

патрулювання, наближення нарядів тощо.  
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6.2. В разі фіксації порушень карантинних обмежень вживати дієвих 

заходів реагування у відповідності до вимог чинного законодавства. 

7. Головам міських, селищних, сільських територіальних громад: 

7.1. Забезпечити проведення перевірок храмів, молитовних будівель та 

культових споруд посадовими особами, які рішеннями виконавчих комітетів 

(виконавчими органами, що виконують їх повноваження) визначені 

уповноваженими на здійснення поточного контролю та складання протоколів 

про адміністративні правопорушення відповідно до статей 44
-3

, 219, 255 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

7.2. Забезпечити здійснення уповноваженими посадовими особами 

контролю за дотриманням встановлених протиепідемічних обмежень при 

проведенні інших релігійних обрядів (хрещення, вінчання, похорони тощо), що 

проводяться в храмах, молитовних будівлях, культових спорудах та на 

відкритих територіях в інші дні, окремо від загальних богослужінь у святкові 

(недільні, суботні) дні. 

7.3. У разі необхідності оперативно інформувати підрозділи головного 

управління Національної поліції в Закарпатській області про можливі масові 

релігійні заходи, які проводяться в інші дні, окремо від загальних богослужінь у 

святкові дні. 

8. Головам райдержадміністрацій: 

8.1. Підготувати інформацію в розрізі територіальних громад щодо їх 

роботи в частині виявлених порушень та складених уповноваженими особами 

адміністративних протоколів за порушення громадянами та суб’єктами 

господарювання встановлених протиепідемічних обмежень для «червоного» 

рівня. Відповідну інформацію надати до регіонального штабу з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій. 

Термін: до 25 березня 2021 року 

9. Ужгородській райдержадміністрації спільно з міськими, 

селищними сільськими територіальними громадами розташованими на 

території району: 

9.1. Враховуючи інформацію, наведену у листі Міністерства охорони 

здоров’я України від 22.03.2021 № 26-04/8736/2-21 щодо значного перевищення 

рівня захворюваності на території Ужгородського району, який становить  

1100 випадків на сто тисяч населення, при загальноукраїнському показнику в 

356 випадків: 

 забезпечити на території району жорсткий контроль за дотриманням 

обмежень, встановлених постановою 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 та доповненнями) для „червоного” 

рівня епідемічної небезпеки. 



4 
 

виходячи з ситуації, що склалася на території району забезпечити 

невідкладне прийняття додаткових обмежувальних заходів, спрямованих на 

недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. 

Термін: невідкладно 

10. Контроль за виконанням цього рішення, у межах компетенції, 

покласти на голів райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських 

територіальних громад, головне управління Національної поліції в Закарпатській 

області, державну установу „Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ 

України”. 

 

Голосували: 

„За”  − 36 

„Проти”  − 0 

„Утримався”  − 0 

 

 

 

Голова обласної державної адміністрації, 

голова регіональної комісії                                         Анатолій ПОЛОСКОВ 

 

 

Начальник регіонального штабу з  

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

директор департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації          Анатолій ПШЕНИЧНИЙ 

 

 

Відповідальний секретар регіональної 

комісії, головний спеціаліст управління  

з питань оборонної роботи, цивільного  

захисту та взаємодії з правоохоронними  

органами облдержадміністрації                               Олександр ТАБОРОВ 
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Затверджено 

рішенням регіональної комісії з 

питань ТЕБ та НС від 22.03.2021 № 6 
 

Оновлений план перепрофілізації ліжок для лікування хворих при масовому 

поступленні хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену 

коронаровірусом SARS-CoV-2 у Закарпатській області 
 

Повна назва закладу охорони здоров'я (лікарні) 

 

Адреса 

Загальна 

кількість 

ліжок 

З них, ліжок 

інтенсивної/ 

реанімаційної 

терапії 

КНП „Обласна клінічна інфекційна лікарня” 

Закарпатської обласної ради” 

м. Ужгород,  

вул. Грибоєдова, 20а 
100 6 

КНП „Закарпатська обласна клінічна лікарня імені 

Андрія Новака” Закарпатської обласної ради 

м. Ужгород,  

вул.  Капушанська, буд.22 
200 16 

КНП „Обласний клінічний 

фтизіопульмонологічний лікувально-діагностичний 

центр” Закарпатської обласної ради 

м. Ужгород,   

вул. Нахімова, 4 
110 6 

КНП „Центральна міська клінічна лікарня”  

Ужгородської міської ради 

м. Ужгород,  

вул.  Грибоєдова, 20 
190 10 

КНП „Обласна дитяча лікарня” Закарпатської 

обласної ради” 
Для надання медичної допомоги дітям з COVID-19 

м. Мукачево,  

вул. Франка Івана, буд. 39 
60 6 

КНП „Ужгородський міський пологовий будинок” 

Ужгородської міської ради 
Для надання медичної допомоги вагітним та породіллям  з COVID-19 

м. Ужгород, 

вул. Грибоєдова, 20 Б 
30 6 

КНП „Берегівська центральна районна лікарня 

імені Бертолона Ліннера Берегівської районної 

ради ” 

м. Берегове,  

вул.  Ліннера Бертолона, 2 
180 6 

КНП „Виноградівська районна лікарня” 

Виноградівської районної ради Закарпатської 

області 

м. Виноградів,  

вул. Лікарняна, 13 
200 6 

КНП „Іршавська районна лікарня” Іршавської 

районної ради Закарпатської області 

м. Іршава,  

вул.  Комарова, 16 
215 6 

КНП „Мукачівська центральна районна лікарня” м. Мукачево,  

вул. Пирогова Миколи 

академіка, 8-13 

230 25 

КНП „Тячівська районна лікарня” Тячівської 

районної ради 

м. Тячів,  

вул. Нересенська, 48 
220 10 

КНП „Хустська центральна районна лікарня імені 

Віцинського Остапа Петровича” 

м. Хуст,  

вул. Івана Франка, 113 
215 15 

КНП „Воловецька центральна районна лікарня 

Воловецької районної ради” 

смт Воловець,  

вул. Карпатська, 23 
75 4 

КНП „ЛПУ Міжгірська районна лікарня 

Міжгірської районної ради Закарпатської області” 

смт  Міжгір'я,  

вул.  Воз'єднання, 4 
110 6 

КНП „Рахівська районна лікарня” Рахівської 

районної ради 

м. Рахів,  

вул.  Карпатська, 1 
155 15 

КНП „Свалявська районна лікарня” Свалявської 

районної ради Закарпатської області 

м. Свалява,  

вул.  Визволення, 23 
100 6 

КНП  „Ужгородська районна клінічна лікарня 

Ужгородської районної ради” 

Ужгородський район, селище 

міського типу Середнє,  

вул. Лікарняна, 6 А 

150 6 

РОЗГОРНУТО   -   2540 2540 155 

 

Директор департаменту  

охорони здоров’я облдержадміністрації                           Анатолій ПШЕНИЧНИЙ 


