
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

25.08.2020                      № 38 

  

м. Ужгород 

 

 

Про посилення у місті Ужгород  протиепідемічних  

заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної  

хвороби COVID-19 

   

 

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,  

постанов 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» (із 

змінами), 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження 

посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» (із змінами), на виконання розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Закарпатської області 21.08.2020  

№53 щодо впровадження у місті Ужгород додаткових протиепідемічних 

обмежувальних заходів:  

 1. На території міста Ужгород заборонити:  

 1.1. Функціонування закладів (приміщень), які використовуються 

(здаються в оренду) для проведення масових заходів (весіль, урочистих вечорів, 

поминальних заходів тощо); 

 1.2. Проведення богослужінь у приміщеннях храмів, молитовних 

будинках, інших культових спорудах. Богослужіння проводити тільки на 

відкритому повітрі з дотриманням усіх протиепідемічних вимог; 

1.3. Роботу закладів громадського харчування у закритих приміщеннях; 

1.4. Роботу басейнів; 

1.5. Проведення спортивних заходів з участю глядачів;  

1.6. Закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з 

госпіталізації, крім: 



надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та 

пологів; 

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, 

новонародженим; 

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів 

охорони здоров’я пацієнтам з  онкологічними захворюваннями; 

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах; 

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо 

внаслідок їх перенесення(відтермінування) існує значний ризик для життя або 

здоров’я.  

2. Забезпечити готовність до перевірки, яка проводитиметься мобільними 

групами, утвореними МОЗ України, на виконання пункту 2 протоколу №21 від 

15 серпня 2020 року позачергового засідання державної комісії з питань ТЕБ та 

НС. 

3. Ужгородському відділу поліції ГУНП у Закарпатській області, 

Управлінню патрульної поліції у Закарпатській області ДПП, Ужгородському 

міському управлінню ГУ Держспоживслужби у Закарпатській області, 

управлінню муніципальної варти продовжити проведення посилених рейдів 

щодо перевірки дотримання суб’єктами господарювання карантинних вимог, 

особливо у вихідні та святкові дні. 

4.  Управлінню охорони здоров’я: 

4.1. Забезпечити   готовність закладів охорони здоров’я, що визначені для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19 до прийому на 

госпіталізацію більшої кількості хворих; 

4.2. Продовжити проведення постійного детального аналізу причин різкого 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у місті, якщо показник 

інцидентності перевищуватиме відповідний показник по області та державі. 

5. Директору КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Кураху І.І.: 

5.1. До 27.08.2020 з урахуванням наявного у закладах охорони здоров’я 

плану перепрофілізації ліжок під COVID-19, забезпечити резервування та 

перепрофілювання до 30 відсотків ліжкового фонду стаціонарних відділень 

закладів охорони здоров’я для госпіталізації хворих як на грип, ГРВІ, так і на 

COVID-19; 

5.2.   Затверджений керівником закладу охорони здоров’я та керівником 

робіт із ліквідації  наслідків надзвичайної ситуації у місті Ужгород план 

перепрофілізації надати до регіонального штабу із ліквідації з ліквідації НС 

28.08.2020. 

6. Посилити належне взаємоінформування між службами, що залучаються 

до контролю за дотриманням  вимог протиепідемічних та карантинних заходів, 

щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби COVID-19. 



7. Продовжити активну роботу щодо інформування населення про 

посилення у місті Ужгород протиепідемічних заходів із залученням наявних 

мобільних (переносних) засобів оповіщення. 

8. Вживати посилених протиепідемічних заходів щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у місті Ужгород. 

          9.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                          Василь ГОМОНАЙ 

  
 

 
 


