
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               XLV сесія    VII   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
17 березня 2020 року                   Ужгород                                          № 1918 

 

 

Про заходи щодо недопущення поширенню 

вірусної інфекції COVID-19 на території м. Ужгород 

 

Відповідно до пункту 45 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента України від 13 березня 2020 року 

№ 87/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 

березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної 

безпеки в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19» (із змінами), розпоряджень 

міського голови 19.02.2020 № 99 «Про затвердження протиепідемічних заходів 

щодо запобігання занесенню і поширенню у м. Ужгород гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCOVID», 12.03.2020 № 143 «Про 

введення обмежувальних протиепідемічних заходів з попередження занесення 

та розповсюдження коронавірусної інфекції на території м. Ужгород», рішення 

протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради 11.03.2020 (протокол № 4),  

на виконання Протоколу засідання комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій  від 16 березня 2020 року, з метою 

попередження розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну 

інфекцію, спричинену коронавірусом COVID-19, відповідно до статті 29 Закону 

України “Про захист населення від інфекційних хвороб” з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, і з урахуванням рішення Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

10 березня 2020 р., 

                                        

                                 міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Установити з 12 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. на усій території 

міста Ужгорода карантин. 



2. Заборонити: 

1) відвідування закладів освіти її здобувачами до 3 квітня 2020 р.; 

2) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. проведення всіх 

масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування; 

3) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу суб’єктів 

господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних 

центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів 

культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім 

роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, 

провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної 

діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із 

застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 

відповідного персоналу засобами індивідуального захисту; 

4) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р.: 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному засобі 

у міському автомобільному транспорті, що здійснює регулярні пасажирські 

перевезення на міських маршрутах у звичайному режимі руху; 

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезення 

пасажирів у приміському, міжміському внутрішньообласному  і міжобласному 

сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квитків автомобільним 

перевізникам, які виконують такі перевезення; 

5) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. перевезення 

пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення 

(приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозволяється здійснення 

акціонерним товариством “Українська залізниця” окремих пасажирських рейсів 

у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в 

кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури 

та Міністерством охорони здоров’я,  а також окремих пасажирських рейсів у 

міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в 

кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, 

Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної прикордонної 

служби. 

3. Ужгородській міській раді забезпечити: 

організацію виконання та контроль за дотриманням на території міста 

Ужгород вимог нормативних документів усіх рівнів з питань попередження та 

запобігання розповсюдженню вірусної інфекції, своєчасного і повного 

проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів; 



 4. Управлінню охорони здоров’я Ужгородської міської ради забезпечити: 

тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та 

планових операцій, крім термінових та невідкладних; 

максимальну готовність та перепрофілювання медичних закладів для 

прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах. 

5. Ужгородському відділу поліції ГУНП у Закарпатській області вжити 

заходів, спрямованих на виконання вимог нормативних документів усіх рівнів з 

питань попередження та запобігання розповсюдженню вірусної інфекції.  

6. Ужгородській міській раді та підприємствам, установам, організаціям 

міста Ужгород забезпечити організацію позмінної роботи працівників, а за 

технічної можливості — також роботи в режимі реального часу через Інтернет. 

        7. Відділу інформаційної роботи забезпечити широке анонсування та 

висвітлення інформації про тимчасове зупинення роботи об’єктів загального 

користування, розташованих у м. Ужгород, з метою попередження 

розповсюдження захворюваності на гостру респіраторну інфекцію, спричинену 

коронавірусом COVID-19. 

        8. Задіяним спеціалізованим службам цивільного захисту міста вести 

дієвий контроль за виконанням цього рішення. 

        9. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

Міський голова                                                                           Богдан АНДРІЇЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


