РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

№ 53

04.03.2021
м. Ужгород
Про посилення заходів контролю
за дотриманням умов самоізоляції
та карантинних обмежень

Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України,
Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Плану
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанову
Кабінету Міністрів України 09.12.2020 № 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» (із змінами), на
виконання розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної
ситуації у Закарпатській області 03.03.2021 № 69:
1. Прийняти до уваги затверджений алгоритм роботи мобільних
(рейдових) груп контролю за перебуванням осіб у місцях самоізоляції
(додається).
2. Відповідно до статей 44-3, 219, 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, управлінню правового забезпечення підготувати для
розгляду на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради
рішення щодо визначення посадових осіб, уповноважених на здійснення
поточного контролю за перебуванням осіб у місцях самоізоляції та складання
протоколів про адміністративні правопорушення.
3. Директору КНП Ужгородського ЦПМСД (Козак Т.Ю.) та директору
Ужгородської
міськрайонної філії ДУ «Закарпатський обласний
лабораторний центр» (Пшеничний О.Г.),
постійно надавати до
Ужгородського районного управління поліції ГУ Національної поліції в
Закарпатській області та секретаріату місцевого штабу із ліквідації НС ( далі –
Штаб) у місті Ужгород інформацію щодо осіб, які підлягають самоізоляції.
4. Забезпечити здійснення уповноваженими особами ( у т.ч у складі
визначених мобільних груп рішенням місцевої комісії з питань ТЕБ та НС
24.02.2021 № 7) перевірок стосовно перебування осіб у місцях самоізоляції та

наявності факту інших порушень щодо введених карантинних обмежень у
місті Ужгород.
5. Секретаріату Штабу забезпечити щотижневий аналіз та узагальнення
інформації щодо проведених заходів контролю із наданням її до Ужгородської
райдержадміністрації за відповідною формою (додається).
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
відповідальних виконавців.
Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у місті Ужгород

Юрій РАХІВСЬКИЙ

