
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

 

22.05.2020                            № 21 
 

м. Ужгород 

 

Про надання інформації 
 

 
        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, постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211  « Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, остання – 

остання 14.05.2020 № 377),  від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів», з метою забезпечення безпосередньої 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня, пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19: 

  

1. Управлінню охорони здоров’я надати до місцевої комісії ТЕБ та НС до 11.00 

22 травня 2020 року офіційну інформацію щодо: кількості мешканців міста 

Ужгород, у яких виявлено захворювання на гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 у період із 15 травня по 22 

травня 2020 року ( за кожний день окремо); завантаженості ліжок у закладах 

охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим 

випадком COVID-19 у відсотках; середньої кількості тестувань методом 

полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу на 100 тис. 

населення. 

 2. Управлінню охорони здоров’я забезпечити щоденно подання до місцевої 

комісії ТЕБ та НС офіційної інформації у період із 22 травня 2020 року щодо: 

кількості мешканців міста Ужгород, у яких виявлено захворювання на гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 у відсотках; 



середньої кількості тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу на 100 тис. населення. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Василь ГОМОНАЙ 

  


