
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

19.04.2021                                     № 57 
 

м. Ужгород 

 

 

Про затвердження плану додаткових заходів,   

спрямованих на запобігання виникненню та  

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів  

у місті Ужгород гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік 

  

 

 

          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. Затвердити план додаткових заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів у місті 

Ужгород гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

відповідальних виконавців.   

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                                   Юрій РАХІВСЬКИЙ  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням керівника робіт із ліквідації  

НС у місті Ужгород від 19 квітня 2021 р. № 

57 
 

ПЛАН ДОДАТКОВИХ ЗАХОДІВ,  
спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 

та ліквідацію спалахів у місті Ужгород гострої респіраторної хвороби COVID-19,  
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік 

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

1. Забезпечення проведення інформаційно-роз’яснювальної 
кампанії з приводу необхідності дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою профілактики 
захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та уникнення 
можливих негативних наслідків захворювання на неї 

Міський штаб із ліквідації НС у 
місті Ужгород, відділ інформаційної 
роботи міськради  

постійно протягом дії 
карантину, 
встановленого Кабінетом 
Міністрів України  

2. Здійснення в межах компетенції ефективного контролю за 
виконанням обмежувальних протиепідемічних заходів із 
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та 
посилення публічної безпеки і порядку на території держави 
та під час здійснення пасажирських перевезень 

Міський штаб із ліквідації НС у 
місті Ужгород, Ужгородське 
районне управління поліції ГУ 
Національної поліції в 
Закарпатській області, управління 
муніципальної варти Ужгородської 
міської варти, Управління 
патрульної поліції у Закарпатській 
області ДПП, Ужгородське міське 
управління головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області 

—“— 



Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

3. Здійснення інформаційного обміну даними щодо осіб, які 

порушують умови самоізоляції з використанням мобільного 

додатка системи «Вдома» 

Міський штаб із ліквідації НС у 

місті Ужгород, КНП Ужгородського 

ЦПМСД , районне управління 

поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області 

—“— 

4.  Забезпечення контролю за дотриманням умов самоізоляції 

особами з підтвердженим випадком гострої респіраторної 

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

та контактними особами, які перебувають на самоізоляції 

відповідно до Закону України від 6 листопада 2020 р.  

№ 1000-IX «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»  

Міський штаб із ліквідації НС у 

місті Ужгород, КНП Ужгородського 

ЦПМСД , районне управління 

поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області 

—“— 

5. Забезпечення призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким 

матерям, житлових субсидій мешканцям домогосподарств, 

особи із складу яких отримують допомогу по частковому 

безробіттю на період дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України відповідно до статті 471 Закону України 

«Про зайнятість населення»  

Департамент соціальної політики 

міськради  

—“— 

6.  Вжиття заходів до забезпечення подачею кисню не менше 

ніж 80 відсотків ліжко-місць у закладах охорони здоров’я, 

визначених для госпіталізації пацієнтів, хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 

SARS-CoV-2 

КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня», управління охорони 

здоров’я міськради  

—“— 

7. Забезпечення добровільного страхування медичних 

працівників закладів охорони здоров’я, визначених для 

Керівники закладів охорони 

здоров’я  

—“— 



Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання 

госпіталізації пацієнтів, хворих на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 

на випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2  

8. Забезпечення постійного використання оновлених  

галузевих стандартів  діагностики, лікування та профілактики, 

протоколів надання медичної допомоги для лікування 

коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, клінічних настанов ведення 

пацієнтів з COVID-19 

Заклади охорони здоров’я, 

управління охорони здоров’я 

міськради 

—“— 

9. Забезпечення організації проведення добровільної 

вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

КНП Ужгородського ЦПМСД протягом 2021 року 

 


