
Розпорядження 

Керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

 

06.09.2021                                        № 67 

 

м. Ужгород 

 

 

Про заходи із посилення імунізації  

населення міста Ужгород проти  COVID-19 

 

     

          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, рішення 

міського штабу із ліквідації НС у місті Ужгород від 03.09.2021 (протокол № 

13):   

 

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

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

інформування населення громади постійно розміщувати на офіційному сайті 

міськради та на офіційній сторінці у соціальних мережах інформацію про 

місця вакцинації населення у місті Ужгород, захворюваність та іншу 

інформацію у рамках діяльності Штабу по ліквідації наслідків НС у місті 

Ужгород.  

        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  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) продовжити проведення заходів із розміщення 

інформаційних роз’яснювальних матеріалів про вакцинацію від  COVID-19 в 

установах, організаціях та підприємствах міста.  

        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. Управлінню економічного розвитку міста активізувати 

проведення роз’яснювальної роботи у середовищі суб’єктів господарювання.  

        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 значно 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. Збільшити кількість рейдів та активізувати 

превентивну діяльність із зазначеного питання тощо.  

         4. 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.   

        5. Управлінням освіти, у справах культури молоді та спорту: 

        5.1. 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 )  посилити 

роз’яснювальну роботу серед персоналу закладів освіти міста щодо 

необхідності вакцинації;  

        5.2. Провести зустрічі з колективами закладів освіти та довести переваги 

вакцинації, у т.ч. у частині, що стосується подальшої роботи закладів освіти в 

умовах можливого встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки (буде 

заборонено відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в 

закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів 

освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти 

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації), відтак,  

заклади освіти, що не виконають вимоги пункту 151, будуть вимушені перейти  

на дистанційну форму навчання;   

        5.3. Повідомити «Ужгородський міський Центр ПМСД» про адреси 

підготовленого у визначений час персоналу закладів освіти для проведення 

вакцинації виїзними мобільними бригадами (командами); 



         6. Під час повсякденної діяльності у період карантину суб’єктам 

господарювання, установам, організаціям та підприємствам незалежно від 

форми власності, закладам освіти тощо дотримуватись вимог відповідних 

постанов Головного державного санітарного лікаря України.  

         7. Департаменту міського господарства повідомити «Ужгородський 

міський Центр ПМСД» про адреси підготовлених у визначений час 

працівників організацій, установ та підприємств комунальної сфери для    

проведення вакцинації виїзними мобільними бригадами (командами). 

         8. Господарсько-експлуатаційному управлінню забезпечити постійну 

дезінфекцію приміщень в міські раді, та особливо у приміщенні, у якому 

проводиться щоденна вакцинація населення міста Ужгород.  

         9. Управлінню муніципальної варти через гучномовці у місті проводити 

повідомлення населення щодо необхідності  імунізації від COVID-19, 

інформування про місця проведення вакцинації тощо.  

         10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

відповідальних виконавців. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                           Артем ПОГОРЄЛОВ  

 

 

 

  

 


