
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

25.05.2021                                     № 59 
 

м. Ужгород 

 

Про посилення  контролю за проведенням  

масових заходів у місті Ужгород 

 

          Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, 

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 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину 

та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 311-р 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік»: 

 

        1. Відповідним структурним підрозділам Ужгородської міської ради  

повторно довести до власників закладів громадського харчування міста 

Ужгород та інших суб’єктів господарювання, керівників установ та 

організацій у частині, що стосується,  впроваджені рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України. 30.12.2020 № 57 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах громадського харчування на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 

Наголосити про необхідність виконання у місті суб’єктами господарювання 

впроваджених карантинних обмежень, особливо, шо стосується  проведення 

дискотек, роботи розважальних закладів (нічних клубів), діяльності закладів 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому числі проведення 

святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо ( пункт 9 

статті 3  постанови Кабінету Міністрів України 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

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

(із змінами). 

      2. Керівництву освітніх закладів міста Ужгород забезпечити: 

      2.1. Неухильне дотримання постанов Головного державного санітарного 

лікаря України «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B_30.12.2020_57.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B_30.12.2020_57.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93%D0%94%D0%A1%D0%9B_30.12.2020_57.pdf


освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) 23.04.2021 № 4; «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів під час проведення культурно-

мистецьких заходів на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» 04.08.2020 № 45; «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти в період карантину у 

зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 29.09.2020 № 55. 

    2.2.  Проведення роз’яснювальної роботи серед батьків та здобувачів освіти 

щодо необхідності дотримання впроваджених  карантинних обмежень, 

особливо, шо стосується проведення відповідних святкувань, тощо. 

    3.   Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної поліції 

в Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП, Ужгородському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Управлінню муніципальної 

варти Ужгородської міської варти, забезпечити у місті Ужгород контроль за 

виконанням вимог обмежувальних заходів у період карантину під час 

проведення масових заходів у закладах харчування. Особливу увагу звернути 

на дотримання виконання протиепідемічних заходів, затверджених 

постановами Головного державного санітарного лікаря України 04.08.2020 № 

45 «Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення культурно-мистецьких заходів 

на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-

19)», 30.12.2020 № 57 Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

громадського харчування на період карантину у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

     4. Відповідним структурним підрозділам посилити проведення серед 

населення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо необхідності 

дотримання вимог карантинних заходів. Відділу інформаційної роботи 

забезпечити інформування громадськості про запроваджені обмежувальні 

заходи та необхідність дотримання карантину   –  на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради, у соціальних мережах, через засоби масової 

інформації.  

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

Ужгородське районне управління поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, Управління патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, Ужгородське управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Управління муніципальної 

варти Ужгородської міської варти, управління освіти, управління 

економічного розвитку міста. 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                                   Юрій РАХІВСЬКИЙ  
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