РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

№11

14.04.2020
м. Ужгород
Щодо посилення роз’яснювальної
роботи про необхідність дотримання
умов карантину

Згідно із підпунктом 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті 76
Кодексу цивільного захисту України, Положення про єдину державну систему
цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
09 січня 2014 року № 11, наказу МВС 26.10.2014 № 1406 «Про затвердження
положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та видів
оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації», Плану реагування на надзвичайні ситуації державного
рівня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018
№223, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 „Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19” (із
змінами, остання – 08.04.2020 № 262), розпоряджень керівника робіт з
ліквідації наслідків НС
03.04.2020 № 7, 10.04.2020 № 10, з метою
попередження можливого поширення коронавірусної хвороби COVID-19 на
території міста Ужгород, у рамках організації і координації робіт з ліквідації
наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації
природного характеру державного рівня:
1. Керівникам підприємств, установ та організацій міста Ужгород, незалежно
від форми власності, ОСББ, ЖБК, житлово-експлуатаційним організаціям
(управлінським компаніям), які розташовані у м. Ужгород посилити
роз’яснювальну роботу серед мешканців міста щодо необхідності дотримання
вимог постанови Кабінету Міністрів України 11.03.2020 № 211 „Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19” (із
змінами, остання – 08.04.2020 № 262), особливо визначених пунктом 2 ( у
частині, що стосується всіх масових заходів).
2. Територіальній спеціалізованій службі охорони публічного (громадського)
порядку, групі безпосереднього реагування та управління вжити відповідних
заходів викладених у зазначеній постанові та окремих розпорядчих документах
Голови Національної поліції у т.ч із врахуванням визначених додаткових заходів у
пункті 1 зазначеного розпорядження.
3. Через технічні можливості підрозділів ДСНС та поліції по місту продовжити
оповіщення населення із закликами дотримуватись вимог карантину.

4. Управлінню програмного та комп`ютерного забезпечення оприлюднити
розпорядження на офіційному веб-сайті Ужгородської міської ради.
5. Відділу інформаційної роботи забезпечити інформування громадськості про
відповідні заходи, впроваджені для запобігання поширенню коронавірусної
інфекції COVID-19 – у соціальних мережах, через засоби масової інформації.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків НС

Василь ГОМОНАЙ

