
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 
 
28.05.2020                                      № 25 

 
м. Ужгород 

 
 
Про організацію додаткових протиепідемічних  
заходів щодо мінімізації поширення  
коронавірусної хвороби COVID-19 у місцях 
компактного проживання осіб ромської  
національності   
 
       
           Згідно із підпунктом 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті  75 
Кодексу цивільного захисту України, у зв’язку із збільшенням випадків 
реєстрації захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 серед населення 
ромської національності, на виконання розпорядження керівника робіт із 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (Закарпатська облдержадміністрація): 
      
         1. Ужгородській  міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 
лабораторний центр» МОЗ України, управлінню охорони здоров’я:  
         1.1. Посилити протиепідемічні заходи у місцях  компактного проживання 
осіб ромської  національності; 
         1.2. Опрацювати питання щодо надання медичної допомоги особам 
ромської національності  безпосередньо у місцях їх компактного проживання у 
тому числі виїзним методом. 
      
         2. Департаменту праці та соціального захисту населення: 
         2.1. Опрацювати питання щодо забезпечення продуктовими наборами 
найбільш незахищених верств населення ромської національності. 
 
         3. Ужгородському відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській 
області: 
         3.1. Активізувати проведення контролю за дотриманням особами ромської 
національності протиепідемічних заходів під час карантину та дотримання 
ними режиму самоізоляції;  
         3.2. Посилити патрулювання у місцях компактного проживання осіб 
ромської національності. 
         4. Відповідно до пункту 5 розпорядження керівника робіт із ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації відділу цивільного захисту населення 
підготувати листа до Управління ДСНС у Закарпатській області  щодо 
періодичного проведення у місті Ужгород дезінфікуючих заходів громадських 
місць та територіях із компактним проживанням осіб ромської національності. 



 
        5. Координаційній раді у місті Ужгород з питань захисту та інтеграції в 
українське суспільство ромських національних меншин спільно із управлінням 
у справах культури, молоді та спорту: 
        5.1. Визначити представника громади по кожному місцю компактного 
проживання осіб ромської національності; 
        5.2. Організувати взаємодію вищенаведеного представника із  
представниками Ужгородського міськвідділу УДСНС України,  Ужгородського 
відділу поліції ГУ Національної поліції в Закарпатській області, управління 
охорони здоров’я та департаменту праці та соціального захисту населення; 
        5.3. Спільно із вищенаведеними представниками громад ромської 
національності сформувати покроковий перелік проблемних питань, пов’язаних 
із недопущенням поширення COVID-19 у місцях компактного проживання осіб 
ромської національності та забезпечити їх виконання.  
  
       6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 
виконавців. 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керівник робіт з ліквідації наслідків НС                             Василь ГОМОНАЙ 
  


