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        ПРИСУТНІ: Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород, 

члени штабу (7), задіяні працівники міськради, керівники та представники 

спеціалізованих служб (6).   

        ПИТАННЯ : Вивчення стану вакцинації у місті Ужгород, в установах, 

організаціях та підприємствах, які входять до сфери управління міської ради. 

        Доповідали:   

        1. Начальник Штабу, начальник  управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту Ярослав Глагола повідомив узагальнену інформацію щодо 

проведення у місті вакцинальної кампанії, роботи центрів та пунктів вакцинації, 

пропозиції щодо її покращення тощо.  

        2. Начальник комунального некомерційного підприємства «Ужгородський 

міський Центр ПМСД» Тетяна Козак поінформувала про хід вакцинації у місті 

Ужгород. Також вона повідомила, що мобільні команди (бригади) готові 

забезпечити вакцинацію  із виїздом до організованих колективів підприємств, 

установ міста за попереднім повідомленням.    

        3. Працівники Ужгородської філії ДУ «Закарпатський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (Світлана Оберемко, Марія 

Філеп) повідомили  про епідеміологічну ситуацію у місті Ужгород та пропозиції 

щодо активізації проведення щеплювальної роботи серед населення міста з 

метою максимального охоплення до початку підйому захворюваності гострими 

вірусними інфекціями. 

        4. Начальник відділу закладів освіти управління освіти Жанна 

Дудинець поінформувала про хід вакцинації в закладах освіти.   

        5. Заслухано інформацію служби персоналу та спецроботи про хід 

вакцинації у міськраді.  

        6. Начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального 

господарства департаменту міського господарства Оксана Пайда 

поінформувала про хід вакцинації в установах, підприємствах та організаціях 

комунальної сфери, які входять до сфери управління міської ради.   
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         7.      Начальник відділу цивільного захисту управління охорони здоров’я 

та цивільного захисту населення Сергій Дмитрієв повідомив про хід проведення 

агітаційної роботи з питань вакцинації, заходів із контролю за дотриманням 

протиепідемічних заходів у місті тощо,  надав окремі пропозиції щодо 

подальшої роботи із питання вакцинації населення.  

       8. Керівник робіт із ліквідації наслідків НС у місті Ужгород, заступник 

міського голови Артем Погорєлов наголосив на необхідності зосередження 

основних зусиль на подальшому проведенні імунізації населення та відповідної 

агітаційної роботи у середовищі колективів, особливо у частині, що стосується 

закладів, організацій та установ, які входять до сфери управління міської ради. 

Також, з урахуванням вимог пунктів, 1, 8 та 11 розділу 2 статті 19 Кодексу 

цивільного захисту України  та повноважень органів місцевого самоврядування 

на відповідній території, Артем Погорєлов зауважив про необхідність 

погодження заходів, що проводяться  на території міста Ужгородською РДА з 

керівництвом органу місцевого самоврядування та керівником робіт із 

ліквідації наслідків НС у частині, що стосується.  

        9. Начальник Штабу, начальник  управління охорони здоров’я та 

цивільного захисту Ярослав Глагола повідомив, що наразі імунізація населення 

залишається самим дієвим способом проти поширення коронавірусної хвороби 

та захистом від тяжкого перебігу хвороби. Наголосив на необхідності 

посилення проведення заходів із контролю у місті за дотриманням відповідних 

вимог чинного законодавства під час карантину. 

  

       Заслухавши інформацію із питань порядку денного, Штаб ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію доповідачів та виступаючих взяти до уваги.  

2. Секретаріату штабу підготувати розпорядження керівника робіт щодо 

необхідності посилення роботи з питань імунізації населення міста 

Ужгород.  

  
 

Начальник міського штабу із ліквідації 

НС у місті Ужгород                                                               Ярослав ГЛАГОЛА  

 

 

Секретар штабу                                      Ростислав ЧОПИК 


