
 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

31.07.2020                      № 36 

  

м. Ужгород 

 

 

Про продовження контролю за виконанням  

протиепідемічних заходів із мінімізації  

поширення коронавірусної хвороби  

COVID-19   

 

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,  

Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанов 

Кабінету Міністрів України 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню 

на території України коронавірусу СОVID-19» (зі змінами), 20.05.2020 №392 

«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2»(із змінами), 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»,   Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ 

від 26.12.2014 р. №1406, 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. Ужгородському відділу поліції Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області, Управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП спільно із Ужгородським міським управлінням головного 

управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області та  управлінням 

муніципальної варти продовжити у місті Ужгород: 

       1.1. Посилений контроль за дотриманням протиепідемічних заходів у 

громадських місцях.  

       1.2. Проведення рейдів щодо дотримання суб’єктами господарювання 

карантинних вимог, особливо у вихідні дні. 

       2.  Міському штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації: 



        2.1. Забезпечити належне взаємоінформування між службами, що 

залучаються до контролю за дотриманням вимог протиепідемічних та 

карантинних заходів та своєчасне подання відповідної поточної інформації до 

Регіонального штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.  

       2.2. Продовжити проведення постійного детального аналізу причин 

можливого різкого поширення випадків захворювань серед мешканців міста на 

COVID-19 та вживати відповідних протепідемічних заходів щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби.   

        3. Начальнику відділу інформатизації та технічного захисту інформації 

управління програмного та комп’ютерного забезпечення  Руслану КОВАЧУ 

здійснювати щоденний збір інформації  стосовно результатів проведених     

Ужгородським відділом поліції  Головного управління Національної поліції у 

Закарпатській області, Управлінням патрульної поліції у Закарпатській області 

ДПП, Ужгородським міським управлінням головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області та  управлінням 

муніципальної варти перевірок у місті Ужгород із зазначенням кількості 

складених адмінпротоколів  по видах: транспорт, самоізоляція, ринки, заклади 

харчування.     

      4. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради довести до 

відповідних закладів та установ міста Ужгород впроваджені рекомендації щодо 

організації протиепідемічних заходів, затверджених постановами Головного 

державного санітарного лікаря України 22.07.2020 № 41 «Про внесення змін до 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів під час 

проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних 

клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», 30.07.2020 №42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину 

в зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,  30.07.2020 №43 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на 

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

19)». 

     5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

Заступник міського голови, 

т.в.о. керівника робіт з ліквідації  

наслідків надзвичайної ситуації                                          Ігор ФАРТУШОК 
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