
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ 

 

 

30.08.2021                                                                                № 66 

 

 

Про забезпечення вакцинації  

на базі Ужгородської міської ради    

 

 

          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, керівника робіт із ліквідації наслідків НС на 

території Ужгородського району 30.08.2021 № 23: 

 

1. Господарсько-експлуатаційному управлінню у приміщенні Ужгородської 

міської ради ( м. Ужгород, площа Поштова, 3) визначити місце для проведення 

роботи надавачами медичних послуг, визначених для забезпечення вакцинації 

від   гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2  і які функціонують як мобільні команди. 

2. Затвердити графік виїзду мобільних команд для проведення імунізації 

населення на базі Ужгородської міської ради (додається).  

3. Управлінню охорони здоров’я та цивільного захисту населення 

забезпечити роботу зазначених мобільних команд, відповідно до затвердженого 

графіку. 

 

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%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82/2021/08/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8.xlsx
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%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82/2021/08/02/%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8.xlsx


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

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

додаткового інформування населення громади розмістити на офіційному сайті 

міськради та на офіційній сторінці у соціальних мережах інформацію щодо 

проведення імунізації населення у приміщенні Ужгородської міської ради 

відповідно до затвердженого графіку.   

5. Господарсько-експлуатаційному управлінню забезпечити підготовку 

інформаційних матеріалів при вході до Ужгородської міської ради щодо 

функціонування на її базі роботи мобільних бригад по вакцинації населення від 

COVID-19 згідно із затвердженим графіком. 

  

                                                                                                    Термін: із 01.09.2021  

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на відповідальних   

виконавців.  

        

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків НС                           Артем ПОГОРЄЛОВ 

 

 

                              

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                         Затверджено розпорядженням керівника із           

                                                         ліквідації наслідків НС у місті Ужгород  

                                                         30.08.2021 № 66  

 

 

 

ГРАФІК  

виїзду мобільних команд для проведення імунізації населення на базі 

Ужгородської міської ради   (м. Ужгород, площа Поштова, 3,   

кабінет № 119, І поверх) 

 

Дні  Час  Надавач медичних послуг Прим.  

Понеділок 10.00-14.00 Комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородська 

міська поліклініка» 

  

Вівторок 10.00-14.00 Комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородський 

міський Центр ПМСД» 

 

Середа 10.00-14.00 Комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородська 

міська поліклініка» 

 

Четвер 10.00-14.00 Комунальне некомерційне 

підприємство «Ужгородський 

міський центр ПМСД» 

 

П’ятниця 10.00-14.00 Медичний центр «Корзо»  

 


