
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 ІІ сесія    VIІI   скликання 
(2-е пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
23 лютого 2021 року                    Ужгород                                  № 135 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Президента України, Прем’єр-міністра України та голови 

Закарпатської обласної адміністрації щодо вжиття невідкладних заходів із 

висвітлення програми дій, пов’язаної із проведенням імунізації (вакцинації) 

населення проти коронавірусної хвороби COVID-19 (додається). 

2. Рішення направити до Президента України, Прем’єр-міністра України та 

голови Закарпатської обласної адміністрації.  

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Президенту України 

       Володимиру ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

       вул. Банкова,11, 

 м. Київ,02000 

 

       Прем’єр – міністру України 

       Денису ШМИГАЛЮ 

       вул. Грушевського,12/2,  

 м. Київ, 01008 

 

       Голові Закарпатської обласної 

       державної адміністрації 

       Анатолію ПОЛОСКОВУ 

       пл. Народна,4, 

 м. Ужгород, 88000 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Ужгородської міської ради  

щодо вжиття невідкладних заходів із висвітлення програми дій, 

пов’язаної із проведенням імунізації (вакцинації) населення проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 

 

Широкомасштабна вакцинація населення є єдиною можливою опцією 

подолання наслідків пандемії, викликаною гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Попри гучні заяви влади 

про постачання вакцини від COVID-19, Україна досі її немає. Водночас, майже 

всі європейські країни уже розпочали масові щеплення від коронавірусної 

інфекції 

Ми, депутати Ужгородської міської ради VIII скликання, висловлюємо 

глибоку стурбованість відсутністю конкретної інформації щодо того, якою саме 

вакциною почнуть робити щеплення українцям від коронавірусу, в які терміни 

та у якій кількості  така вакцина буде поставлятись до Закарпатської області 

загалом та м. Ужгороду зокрема.  

Відсутність конкретної інформації про дати поставки та кількість вакцин, 

які надійдуть до області не дозволяє належним чином розпочати підготовку до 

процесу вакцинації, відсутність інформації про вид вакцини не дозволяє 

належним чином підготувати холодовий ланцюг для зберігання таких вакцин, 

Відсутність чіткого плану дій може мати негативні наслідки та спричинити 

помилки, які для багатьох громадян нашої держави можуть стати фатальними. 

Тому, враховуючи вищевказане, ми, депутати Ужгородської міської ради 

звертаємося до: 

Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО, як до 

відповідального політика, що взяв під особистий контроль отримання Україною 

вакцини від COVID-19, та Кабінету Міністрів України щодо невідкладного 



інформування населення Закарпатської області та м. Ужгорода про те, якою 

саме вакциною, в якій кількості та в які терміни буде забезпечена наша 

територіальна громада в рамках боротьби з пандемією.     

Голови Закарпатської обласної державної адміністрації поінформувати 

населення  м. Ужгорода та депутатів Ужгородської міської ради про план 

заходів щодо організації та проведення імунізації (вакцинації) населення проти 

COVID-19, презентувавши на найближчому засіданні ради відповідний 

регіональний план. В зазначеному плані мають бути відображені: пріоритетні 

групи населення, які підлягають першочерговій вакцинації, із зазначенням 

чисельності кожної групи; результати аудиту наявних та необхідних 

потужностей для зберігання та транспортування вакцин; перелік місць для 

проведення вакцинації населення області; перелік закладів охорони здоров’я та 

кількість медичного персоналу, що буде залучено до проведення вакцинації; 

перелік суб’єктів, які надаватимуть послуги з транспортування та зберігання 

вакцин, місць їх зберігання; план проведення тренінгів для персоналу, який 

залучатиметься до проведення вакцинації; інші заходи, необхідні для  

забезпечення належного та рівного доступу до ефективної вакцини проти 

коронавірусної хвороби COVID-19 для всього населення, а також для контролю 

пов’язаних з цим процесів. 

 

З повагою  

 

депутати Ужгородської міської ради VIIІ скликання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

Рішення ІІ сесії Ужгородської міської ради 

VIІI скликання від 23.02.2021 року № 135.  


