
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

05.06.2020          м. Ужгород    №  27 

 

  

Про посилення контролю за виконанням  

протиепідемічних заходів із мінімізації  

поширення коронавірусної  хвороби COVID-19 

 

 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України 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» (із змінами), на виконання 

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

першого заступника голови облдержадміністрації 04.06.2020 №43 «Про 

посилення контролю за виконанням протиепідемічних заходів із мінімізації 

поширення коронавірусної  хвороби COVID-19»,  з метою недопущення у 

місті Ужгород погіршення епідемічної ситуації: 

1.  Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, у місті Ужгород:  

        1.1. Посилити контроль за дотриманням протиепідемічних заходів під час 

здійснення регулярних пасажирських перевезень автомобільним транспортом; 

        1.2. Продовжити виконання заходів, спрямованих на виконання вимог 

обмежувальних заходів у період карантину, особливо у частині заборони 

перебування особам у громадських місцях без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту. 

2.   Ужгородському міському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області: 

2.1.Забезпечити здійснення контролю в установленому порядку за 

дотриманням суб’єктами господарювання та громадянами протиепідемічних 

заходів під час карантину, зокрема рекомендацій МОЗ України щодо 

дотримання соціальної дистанції та використання засобів індивідуального 

захисту, особливу увагу звернути на заклади громадського харчування та 

місця торгівлі;  

2.2. Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря 

України 27.04.2020 № 14 посилити моніторинг за дотриманням встановлених 

вимог у місцях торгівлі та обслуговування людей; 

2.3. Відповідно до повноважень забезпечити контроль за дотриманням 

санітарного законодавства на об’єктах нагляду.   



 

 

          3. Департаменту міського господарства, Ужгородській  міськрайонній 

філії ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр» продовжити 

організацію проведення дезінфекційних заходів спрямованих на запобігання 

поширенню COVID-19. 

           4. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної щодо необхідності дотримання 

вимог карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи забезпечити 

інформування громадськості про запроваджені заходи та необхідність 

дотримання карантину   –  на офіційному сайті Ужгородської міської ради, у 

соціальних мережах, через засоби масової інформації. 

 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

   

        

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації-заступник 

міського голови                                  Василь ГОМОНАЙ
          
  

 
 


