РОЗПОРЯДЖЕННЯ
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
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м. Ужгород
Про посилення протиепідемічних
заходів на території міста

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» 9 (із змінами – остання
22.03.2021 постановою КМУ № 230), рішення регіональної комісії з питань
ТЕБ та НС 22.03.2021 (протокол № 6), з метою оперативного вжиття у місті
Ужгород додаткових заходів із протидії розповсюдженню коронавірусної
хвороби COVID-19 та ліквідації її наслідків:
1. Управлінню у справах культури, молоді та спорту (Василиндра О.М.)
додатково довести до керівників відповідних релігійних громад у місті
Ужгород інформацію щодо необхідності дотримання протиепідемічних
обмежень під час проведення релігійних заходів (перебування в громадських
спорудах виключно із вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема
респіраторів або захисних масок; проведення масових релігійних заходів за
участю виключно не більше однієї особи на 10 кв. метрів площі будівлі або
території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі); організатор заходу
є відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів
дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше
ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи).
Невідкладно організувати проведення бесід із кожним керівником релігійних
громад 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).
2. Відповідним структурним підрозділам організувати роботу щодо
необхідності забезпечення 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.
3. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській
області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП спільно
із підрозділами Національної гвардії України, Ужгородському міському
управлінню головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській
області (при необхідності задіяти управління муніципальної варти
Ужгородської міської варти) забезпечити та посилити у місті Ужгород
виконання заходів, спрямованих на виконання вимог обмежувальних заходів
у період карантину, особливо у частині перебування в громадських спорудах,
на територіях загального користування без вдягнутих засобів індивідуального
захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у
тому числі виготовлених самостійно; можливого не дотримання учасниками
заходів вимог дистанціювання тощо. 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.
4. Управлінню муніципальної варти Ужгородської міської ради
забезпечити проведення перевірок храмів, молитовних будівель та культових
споруд на предмет дотримання 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, вживати відповідних заходів реагування згідно із
рішенням виконавчого комітету Ужгородської міської ради «Про
уповноваження
на
складання
протоколів
про
адміністративні
правопорушення» 10.03.2021 № 127.
5. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (Курах І.І.)
вживати невідкладних заходів щодо забезпечення подачею кисню не менше 80
відсотків ліжкового фонду, відведеного для госпіталізації хворих на
коронавірусну хворобу COVID-19.
6. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед
населення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності
дотримання вимог карантинних заходів, особливо у частині, що стосується
обов’язкового перебування в громадських спорудах, на територіях загального
користування міста у вдягнутих засобах індивідуального захисту, зокрема
респіраторах або захисних масках. Відділу інформаційної роботи забезпечити
інформування громадськості про запроваджені посилені обмежувальні заходи
та необхідність дотримання карантину – на офіційному сайті Ужгородської
міської ради, у соціальних мережах, через засоби масової інформації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідальних
виконавців.
Заступник міського голови,
керівник робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації у місті Ужгород
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