
 

  

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ  

 

 

09.08.2021                                                                                № 63 

 

 

Про додаткові заходи   

 

 

          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. Відповідним задіяним структурним підрозділам Ужгородської міськради 

посили проведення у місті роз’яснювальної роботи щодо необхідності вакцинації  

від COVID-19. Систематично проводити серед населення інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання вимог карантинних 

заходів.  

        2. Із урахуванням введених змін до 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» (28.07.2021 № 787 пункт 151 ) управлінню освіти 

посилити роз’яснювальну роботу серед персоналу закладів освіти міста щодо 

необхідності вакцинації.   

       3.  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. 

        4. Департаментам міського господарства, соціальної політики, відділу 

транспорту розглянути можливість та надати до 12.08.2021 інформацію до 

Штабу щодо місць для розміщення відповідної соціальної реклами на фасадах 

будинків у місцях масового скупчення людей (4-5), міських автобусах, 

маршрутах загального користування про необхідність імунізації від COVID-19.  

        5. Управлінню муніципальної варти через гучномовці у місті проводити 

повідомлення населення щодо необхідності  імунізації від COVID-19.  

        

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                          Артем ПОГОРЄЛОВ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                


