
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

16.04.2020                      № 12 
  

м. Ужгород 

 

 
Про запобігання поширенню на території  

міста гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

 

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

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

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11,  

Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 «Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу СОVID-19» (зі змінами), 

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.12.2014 р. 

№1406,  розпоряджень керівника робіт  з ліквідації наслідків НС  03.04.2020 

№ 7, 10.04.2020 № 10, з метою попередження можливого поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Ужгород, у рамках 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня: 

 

1. На виконання вимог пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України 

02.04.2020 № 255 на території  міста Ужгород заборонити до 24 квітня 2020 р.: 

- проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних 

для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального 

захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі 

виготовленими самостійно, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

- перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального 

захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

- переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків 

службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, 



батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними 

батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або 

повнолітніми родичами дитини; 

- перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без 

супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх 

родичів дитини; 

- відвідування закладів освіти її здобувачами; 

- відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних 

зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової 

необхідності; 

- відвідування спортивних та дитячих майданчиків; 

 2. Відповідно до пункту 9 Постанови Кабінету Міністрів України 

02.04.2020 № 255  Ужгородському відділу ГУНП в Закарпатській області, 

Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП, управлінню 

муніципальної варти Ужгородської міської ради забезпечити виконання вимог 

зазначеної постанови, особливо у частині проведення всіх масових заходів  тощо. 

        3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Василь ГОМОНАЙ 

 

 

 

  
 


