
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

19.07.2021                                        № 61 
 

м. Ужгород 

 

 

Про додаткові заходи  

у рамках ліквідації НС 

 
 

          Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, 

Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення національної безпеки в умовах спалаху гострої 

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

введеного в дію Указом Президента України від 13 березня 2020 року № 87,  

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» (зі змінами): 
 
       1. Управлінню охорони здоров’я: 

       1.1. Визначити та забезпечити прогнозовану потребу в тест-системах для 

виявлення COVID-19 та забезпечити постійну наявність таких систем у 

закладах охорони здоров'я; 

       1.2. Забезпечити надання медичної допомоги згідно з отриманими новими 

даними щодо терапії COVID-19 та оновленими стандартами. 

       2. Ужгородському управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській  рекомендувати разом з місцевими 

органами виконавчої влади та за участю органу місцевого самоврядування 

невідкладно посилити контроль за системами водопостачання і 

водовідведення населених пунктів. 

       3. У зв’язку  із фіксуванням  на території регіону нових штамів COVID-19 

(«Дельта» тощо): 

       3.1. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної 

поліції в Закарпатській області, управлінню патрульної поліції у Закарпатській 

області ДПП, управлінню муніципальної варти Ужгородської міської ради, 

Ужгородському управлінню головного управління Держпродспоживслужби в 

Закарпатській області посилити контроль за дотриманням вимог 

протиепідемічних та карантинних заходів на території міста ( у т.ч. суб’єктами 

господарювання), особливо щодо необхідності перебування в громадських 

будинках і спорудах із вдягнутими засобами індивідуального захисту, зокрема 



респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно. 

      3.2. ДПСУ рекомендувати посили контроль за станом здоров’я осіб, які  

прибувають із країни, де розповсюджені нові штами COVID-19.  

       4. Задіяним структурним підрозділам (у частині, що стосується) 

систематично проводити серед населення інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо необхідності дотримання вимог карантинних заходів, 

проведення вакцинації, утримання від виїзду за кордон в країни, на території 

яких зафіксовані нові штами COVID-19.   

      5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

відповідальних виконавців. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                         Юрій РАХІВСЬКИЙ  

 

 

 
  

 


