
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

11.05.2020                                 №18 
  

м. Ужгород 

 

Щодо впровадження тимчасових 

рекомендацій стосовно протиепідемічних 

заходів 

  

 
Відповідно до підпункту 1 частини 2 статті 19, пункту 8 статті 75, статті  

76 Кодексу цивільного захисту України, статей 30, 40, 41 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, наказу 

МВС 26.10.2014 № 1406 «Про затвердження положення про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та видів оперативно-технічної і звітної 

документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації»,  постанови 

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

поширенню  на території України коронавірусу СОVID-19 спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, остання – 04.05.2020 № 343),   

розпорядження керівника робіт  з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у 

місті Ужгород № 17 від 08.05.2020 з метою протидії поширенню  

коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Ужгород: 

 

         1. У зв’язку із впровадженням відповідних рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів, затверджених  Головним державним санітарним 

лікарем України постановами 09.05.2020 №15 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в закладах 

стаціонарної психіатричної допомоги, медико-соціального та соціального 

захисту населення в період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», №16 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні дозволених видів 

діяльності, які передбачають приймання відвідувачів у офісних приміщеннях в 

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

19)», №17 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими (окрім ринків) та 

непродовольчими товарами на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)», №18 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів 

громадського харчування на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), № 19 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні 

стаматологічної допомоги на період карантину у зв`язку з поширенням 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2015.pdf
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https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2018.pdf
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коронавірусної хвороби (COVID-19)», № 20 «Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та 

салонах краси на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» (додаються): 

1.1. Структурним підрозділам Ужгородської міської ради довести до 

підприємств, незалежно від форми власності, відповідних організацій та 

установ міста Ужгород зазначені тимчасові рекомендації Головного 

державного санітарного лікаря України для використання у роботі під час 

впроваджених карантинних заходів.   

        2.Ужгородському міському управлінню Головного управління 

Держпроспоживслужби в Закарпатській області, спільно із Ужгородським 

відділом ГУНП в Закарпатській області, управлінням муніципальної варти 

Ужгородської міської ради: 

        2.1. Відповідно до Законів України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист населення 

від інфекційних хвороб» продовжити проведення у місті Ужгород 

моніторингові обстеження на предмет дотримання санітарно-епідемічного 

законодавства; 

        2.2. За результатами моніторингу у разі виявлення відповідних порушень 

вживати заходів згідно із чинним законодавством.  

        3. Відділу інформаційної роботи забезпечити максимальне інформування 

громадськості про карантинні заходи, у т.ч. впроваджені для запобігання 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 тимчасові рекомендації 

Головного державного санітарного лікаря України – на офіційному сайті 

Ужгородської міської ради, у соціальних мережах, через засоби масової 

інформації. 

       4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                             Василь ГОМОНАЙ 

  

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2019.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2020.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2020.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2020.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2020.pdf

