
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

 

18.08.2021                                                                                № 65 

 

 

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), пункту 12 

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, 

розпорядження керівника робіт із ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) 17.08.2021 № 52,  рішення 

позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 03.08.2021 

(протокол № 18),     листів   Ужгородської    райдержадміністрації    06.08.2021 

№ № 782/02-031, 02-19/1045,  

 

        1. Групі взаємодії з населенням та засобами інформації міського штабу із 

ліквідації наслідків НС у місті Ужгород (відділ інформаційної роботи) для 

інформування населення громади розмістити на офіційному сайті міськради та 

на офіційній сторінці у соціальних мережах інформацію про Центри вакцинації 

населення в Ужгородському районі згідно із наданим додатком (додаток № 1), а 

також інформацію Міністерства охорони здоров’я України за посиланням 

https://moz.gov.ua/article/health/najposhirenishi-fejki-pro-vakcinaciju-vid-covid-19 

про «Найпоширеніші фейки про вакцинацію від від COVID-19.    

        2. Групі безпосереднього реагування та управління міського штабу із 

ліквідації наслідків НС у місті Ужгород (відділ транспорту, департамент 

міського господарства, управління економічного розвитку міста ( у т.ч. у складі 

групи матеріально-технічного забезпечення), групі аналізу ситуації і підготовки 

даних та організації роботи (УМЦ ПМСД, Ужгородське управління головного 

управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області, Ужгородська  

https://moz.gov.ua/article/health/najposhirenishi-fejki-pro-vakcinaciju-vid-covid-19


міськрайонна філія ДУ «Закарпатський обласний центр контролю та 

профілактики МОЗ України»), групі взаємодії з населенням та засобами 

інформації міського штабу із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород (відділ 

інформаційної роботи) провести роботу із розміщення інформаційних 

роз’яснювальних матеріалів про вакцинацію від  COVID-19 в установах, 

організаціях та підприємствах міста,  згідно із наданим додатком (додаток № 2). 

                                                               

Термін: постійно. Доповідь до секретаріату штабу про проведену роботу – 

27.08.2021. 

 

           3. Відділу охорони здоров’я управління охорони здоров’я та цивільного 

захисту населення забезпечити:   

           3.1. Проведення щоденного та щотижневого аналізу епідемічної ситуації з 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 у місті;  Термін: постійно. 

Доповідь до секретаріату Штабу про проведену роботу – щоденно до 10.00 за 

минулу добу; щочетверга до 10.00 за тиждень. 

           3.2.  Пріоритетне охоплення вакцинацією  вікових груп від 60 і старше 

років населення міста для  мінімізації поширення серед них гострої респіраторної 

хвороби COVID-19; 

           3.3. Верифікацію кількості нещеплених осіб професійних груп ризику, 

зокрема медичних працівників та працівників сфери освіти; 

           3.4. Пріоритетне охоплення вакцинацією професійних груп ризику, 

зокрема медичних працівників та працівників сфери освіти; 

           3.5. Належне функціонування пунктів щеплень та центрів вакцинації на 

території міста для нарощення темпів вакцинації; 

           3.6. Формування щотижневих планів по охопленню вакцинацією від 

коронавірусної хвороби COVID-19 у розрізі пунктів щеплення, центру/центрів 

вакцинації, мобільних бригад (мінімальна очікувана кількість щеплень на день 

на один пункт щеплення -50, на один центр вакцинації населення -50 і більше, на 

одну мобільну бригаду – 100), щоденний моніторинг виконання зазначених 

показників охоплення вакцинацією  у розрізі кожного пункту/центру/мобільної 

бригади;  Термін: постійно. Доповідь до секретаріату Штабу про досягнення 

щотижневих планів по охопленню вакцинацією  –  щочетверга до 10.00 за 

тиждень; 

          3.7. Проведення роботи з керівником центру первинної медико-санітарної 

допомоги щодо необхідності активізації інформування лікарями загальної 

практики — сімейними лікарями, лікарями - терапевтами населення шляхом 

проактивних продзвонів щодо можливості вакцинації від коронавірусної 

хвороби COVID—19, графіку роботи та місць розташування пунктів щеплень та 

центрів вакцинації населення, запису на вакцинацію та нагадування щодо 

термінів повторної вакцинації; 

          3.8. У разі необхідності ( за погодженням із Закарпатською ОДА) перегляд 

та продовження графіків роботи пунктів щеплення та центрів вакцинації 

населення з урахуванням можливості ïx роботи у зручний для населення час; 

недопущення   закриття    пунктів    щеплень    та    центрів    вакцинації населення 

на вихідні дні; постійне інформування населення про місця розміщення, графіки 



роботи та будь-які зміни щодо режимів роботи пунктів щеплення та центрів 

вакцинації населення; 

        4. Керівникам закладів охорони здоров’я, на базі яких  функціонують пункти 

щеплення (контроль – за відділом охорони здоров’я управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення) забезпечити: 

        4.1. Перегляд графіків роботи пунктів щеплення з урахуванням можливості 

ïx роботи у зручний для населення час (із урахуванням пп. 3.8. пункту 3 

зазначеного розпорядження); 

        4.2. Безперебійну роботу пунктів щеплення відповідно до графіку їх роботи; 

реєстратур та записів громадян на вакцинацію i нагадування щодо термінів 

повторної вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19; 

        4.3. Проведення максимальної кількості вакцинацій у пунктах щеплення, 

відповідно до  ïx  потужності (ураховуючи мінімальну  потужність в 50  щеплень 

на добу); 

        4.4. Контроль за дотриманням вимог «холодового ланцюга» під час 

зберігання та транспортування вакцин; 

        4.5. Своєчасне звітування щодо роботи пунктів щеплень. 

        5. 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. 

        6. Відділу охорони здоров’я управління охорони здоров’я та цивільного 

захисту населення переглянути готовність закладів охорони здоров’я до 

можливого ускладнення епідемічної ситуації з гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

        7. З метою забезпечення поточного контролю за перебуванням осіб в місці 

самоізоляції, районному управлінню поліції ГУ Національної поліції в 

Закарпатській області, задіяним закладам охорони здоров’я міста (у разі 

необхідності із задіянням посадових осіб, уповноважених міськвиконкомом 

Ужгородської міської ради) посилити у місті  проведення заходів з контролю за 

самоізоляцією відповідно до внутрішнього порядку.   

        8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних 

виконавців.  

        

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                           Артем ПОГОРЄЛОВ 

 

 

                                                                


