
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

22.09.2020                      № 43 

  

м. Ужгород 

 

 

Про запровадження заходів відповідно  

до постанови Кабінету Міністрів України  

22.07.2020 № 641 із запобігання поширенню  

на території міста гострої респіраторної  

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2   

 
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» 

(зі змінами), 22.08.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом      SARS-CoV-2»  (зі змінами   09.09.2020 № 825,   14.09.2020 

№ 846,16.09.2020 № 848), з метою попередження можливого поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Ужгород, у рамках 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня: 

       1. Прийняти до уваги впроваджені постановами Кабінету Міністрів 

України 09.09.2020 № 825, 14.09.2020 № 846, 16.09.2020 № 848 зміни до 

постанови Кабінету Міністрів України 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»: 

2.1. У разі завантаженості від 50 до 75 відсотків ліжок у закладах охорони 

здоров’я регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, 

пов’язаної з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п’яти днів підряд 

або у разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної ланцюгової 



реакції та імуноферментного аналізу протягом п’яти днів підряд у кількості 

меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щодня, на території всього регіону 

встановлюється «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки. 

У регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж 

базовий, встановлюється «зелений» рівень епідемічної небезпеки. 

У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на 100 тис. 

населення на території окремих адміністративно-територіальних одиниць 

регіону встановлюються такі рівні епідемічної небезпеки: 

Рівень епідемічної 

небезпеки 

Райони, міста обласного 

значення з кількістю 

населення менше 70 

тис. осіб, обласні 

центри,  

мм. Київ і Севастополь 

Райони, міста обласного 

значення з кількістю 

населення 70 тис. осіб і 

більше 

“Жовтий” від 40 до 160 від 40 до 120 

“Помаранчевий” більше 160 більше 120 

У разі коли на території окремих адміністративно-територіальних 

одиниць регіону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків 

всього населення регіону, встановлено “помаранчевий” або “червоний” рівень 

епідемічної небезпеки, «помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки 

встановлюється на території такого регіону в цілому. 

“Червоний” рівень епідемічної небезпеки на території окремих 

адміністративно-територіальних одиниць регіону може бути встановлений за 

рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій у разі наявності однієї з таких ознак: 

завантаженість більше 75 відсотків ліжок у закладах охорони здоров’я 

регіону, визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з 

поширенням на території України гострої респіраторної хвороби                  

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації 

пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, протягом п’яти днів підряд; 

перевищення середнього по країні рівня захворюваності на COVID-19 

(випадків на 100 тис. населення за 14 днів) більше ніж у п’ять разів. 

З метою визначення епідеміологічної доцільності запровадження 

окремих протиепідемічних обмежень, передбачених пунктом 15  постанови 

КМУ України № 848, на засідання Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запрошуються представники 

регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, на території яких запроваджуються протиепідемічні 

обмеження «червоного» рівня епідемічної небезпеки, з правом дорадчого 

голосу.” . 

2.2. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на якій 

установлено «зелений» рівень епідемічної небезпеки, додатково до 



встановлених обмежень, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

16.09.2020 № 848  забороняється відвідування закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком   COVID-19 

перебуває більше ніж 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу 

освіти». 

2.2.3. Під час проведення концертів та культурних заходів керуватися 

обмеженнями, що відносяться до «зеленого»  рівня епідемічної небезпеки та  

рекомендацій, затверджених відповідними постановами Головного 

державного санітарного лікаря України.  

      2.3.4. На території регіону (адміністративно-територіальної одиниці), на 

якій установлено “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до 

протиепідемічних обмежень, передбачених для “зеленого” та “жовтого” рівня 

епідемічної небезпеки, додатково запроваджено вимогу: “На вході до закладів 

з надання послуг громадського харчування,  закладів, місць проведення 

заходу, де встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб  залежно 

від площі, розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої 

максимальної кількості відвідувачів. Організатор заходу, власник закладу, 

який приймає відвідувачів, зобов’язаний контролювати їх кількість та 

обмежити доступ у разі перевищення допустимої кількості відвідувачів.”. 

      3. Беручи до уваги вимоги підпункту 4 пункту 11 постанови Кабінету 

Міністрів України 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» (внесено змінами постановою КМУ № 848), 

рішення міського штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у місті 

Ужгород 14.09.2020 (протокол № 8) вважати таким, що втратив чинність із 

23.09.2020. 

      4.  Усім задіяним підрозділам, установам та організаціям у боротьбі із 

поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 активізувати роботу по 

виконанню заходів, передбачених відповідними розпорядженнями керівника 

робіт із ліквідації наслідків НС. 

     5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

  

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної  ситуації  –  заступник 

міського голови                                                                            Василь ГОМОНАЙ 

 

 


