
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

28.10.2020                      № 46 

  

м. Ужгород 

 

 

 

Про запровадження додаткових  

заходів   із запобігання поширенню  

на території міста гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненою  

коронавірусом SARS-CoV-2   

 
 

 

Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, статті 

29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»,   

постанови Кабінету Міністрів України  22.08.2020 № 641 «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2»  (зі змінами),  у зв’язку із 

погіршенням епідемічної ситуації у місті Ужгород та поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19  серед працівників Ужгородської міської 

ради, у рамках організації і координації робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня: 

 

       1. У відповідності до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України  

22.08.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

(зі змінами), керівникам установ, організацій та підприємств незалежно від 

форм власності та підпорядкування, які розташовані на території міста 

Ужгород рекомендувати обмежити проведення будь-яких масових заходів за 

участю не більше ніж 10 осіб (у разі проведення заходів  організатор 

забезпечує дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 

метра); заходи проводити виключно у відповідності до впроваджених 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів, затверджених 

відповідними постановами Головного державного санітарного лікаря України.    

      2. Під час виборчого процесу у приміщеннях дільниць дотримуватись 

вимог підпункту 1 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України  

22.08.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 



протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

(зі змінами)  щодо проведення  заходів за участю не більше як 20 осіб (у разі 

проведення заходів  організатор забезпечує дотримання між учасниками 

фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра) та із у відповідності до Порядку 

здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення 

виборів, затвердженого зазначеною постановою. 

       3. Керівникам структурних підрозділів міськради забезпечити неухильне 

дотримання маскового режиму у будівлі міськради. 

       4. Службі охорони міської ради забезпечити неухильне дотримання 

карантинних обмежень у частині, що стосується перебування у міській раді 

відвідувачами.  

      5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

  

В.о. керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної  ситуації  – начальник міського  

штабу із ліквідації НС у місті Ужгород                                Василь РЕШЕТАР 

 


