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14.06.2020                                      № 28 
 
 

м. Ужгород 

 

 

Про внесення змін до  

розпорядження №22  
 

 
           

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

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 та етапів 

послаблення протиепідемічних заходів» (із змінами – остання 12.06.2020 № 

480),  з метою недопущення у місті Ужгород погіршення епідемічної ситуації: 

1. У зв’язку із прийнятим рішенням Уряду України та внесеними змінами 

до постанови 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, та 

етапів послаблення протиепідемічних заходів», внести відповідні зміни до 

розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

місті Ужгород 22.05.2020 № 22:  

    1.1. Згідно із підпунктом 1 пункту 4 Постанови КМУ 12.06.2020 № 480 «Про 

внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», підпункти 4-5 

пункту 3 розпорядження № 22 викласти у наступній редакції:  

      « На період дії карантину на території міста Ужгород забороняється: 

        4) відвідування закладів освіти її здобувачами, крім участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання, вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з 

іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі 

тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів «КРОК»; 

5) проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, 

соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників 

більше ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-тренувальних 

зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, 

неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, 

навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту 

професійних спортивних клубів, екскурсійного обслуговування груп у кількості 

не більше ніж 50 осіб». 



          2. Управлінням освіти та економічного розвитку міста внесені зміни взяти 

до уваги та виконання у частині, що стосується.   

          3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців. 

 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                             Василь ГОМОНАЙ 

  


