
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

04.05.2020                                          Ужгород                                           № 15_______ 

 

Про посилення на території району контролю за виконанням протиепідемічних 

заходів із мінімізації поширення коронавірусної хвороби COVID-19 
 

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. № 211 „Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу СОVID-19”, беручи до уваги розпорядження 

керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Закарпатської 

облдержадміністрації 02.05.2020 №29 „Про посилення контролю за виконанням 

протиепідемічних  заходів  із  мінімізації  поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19, у зв’язку із різким підвищенням рівня захворюваності на коронавірусну 

хворобу COVID-19: 

 

1. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад: 

         посилити контроль за дотриманням вимог карантинних заходів та рішень 

районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

щодо попередження поширення коронавірусної хвороби СОVID-19; 

        організувати та провести серед населення додаткову інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо необхідності дотримання вимог карантинних заходів; 

         забезпечити повне та всебічне сприяння районному штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації  у проведенні заходів, пов’язаних з мінімізацією поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

         2. Начальнику районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 

території району (Малко Р.М.), за погодженням із керівником з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території району (Мацко Х.К.), у період з 04 по 10 травня 

2020 року спланувати та провести комплексні заходи із перевірки умов самоізоляції 

осіб, що повернулися із інших країн, а також контактних осіб, залучивши для цього 

голів виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування,  правоохоронні органи 

та медичні установи. 

         3. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.), 

КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.) перед виїздом, працівників 

зазначених установ, здійснювати підготовчі заходи та проводити відповідний 

інструктаж  з екіпажами щодо дотримання вимог перевірок. 

         4. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько В.М.), у 

період з 04 по 10 травня 2020 року провести контроль за дотриманням вимог 

карантинних заходів при транспортуванні спецрейсами працівників до місця роботи. 



         5. Ужгородському районному  управлінню Головного управління 

Держпродспоживслужби у Закарпатській області (Чернов П.В.) забезпечити, 

відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

27.04.2020 року  №14, моніторинг роботи агропродовольчих ринків, які розташовані 

на території району. Зведену інформацію про кількість ринків, які працюють, 

виявлені порушення та результати реагування надавати до районного штабу. Термін: 

щодня до 10.00 години. 

           6. Ужгородському районному відділенню поліції Ужгородського відділу 

поліції  Головного  управління  національної  поліції у Закарпатській області 

(Крулько В.М.), Ужгородському міськрайонному  відділу управління державної 

служби надзвичайних ситуацій України у  Закарпатській області (Ільницький В.Б.) 

провести додаткову інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо необхідності 

дотримання вимог карантинних заходів із залученням засобів масової інформації, 

автомобільної техніки з гучномовцями, соціальних мереж, інтернет-видань, тощо. 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 
 

 

 
 
 

 

 


