
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

08.07.2020                                          Ужгород                                           № 26_______ 

 

Про організацію додаткових протиепідемічних заходів щодо мінімізації 

поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях компактного 

проживання ромського населення 
 
 

 Відповідно до статті 75  Кодексу цивільного захисту України, законів 

України  „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, 

«Про захист населення від інфекційних хвороб»,  враховуючи постанову Кабінету 

Міністрів України 20.05.2020 №392 «Про встановлення карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів», беручи до уваги розпорядження керівників робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Закарпатської  облдержадміністрації  

26.05.2020 №38 та райдержадміністрації 04.06.2020 №17 «Про організацію 

додаткових протиепідемічних заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 в місцях компактного проживання ромського населення», з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 у місцях 

компактного проживання осіб ромської національності: 

 

 1. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських 

рад, на території  яких знаходяться місця компактного проживання ромського 

населення спільно із Ужгородською  міськрайонною філією державної 

установи „Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України”, представниками (головами) ромських громад 

(поселень) забезпечити проведення дезінфекуючих заходів (дезінфекції) 

громадських місць на територіях із компактним проживанням ромського 

населення. 

 2. КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги  Ужгородської  районної  ради  Закарпатської  області” 

(Шинкаренко Л.Ф.)  у випадку виникнення, серед населення ромської 

національності захворювання на коронавірусну хворобу СOVID-19 організувати 

надання медичної допомоги, у тому числі у місцях їх компактного проживання.  

 3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських 

рад, на території  яких знаходяться місця компактного проживання ромського 

населення спільно із представниками (головами) ромських громад (поселень) 

посилити протиепідемічні заходи у місцях їх компактного проживання та провести 

інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання протиепідемічних 

(карантинних) заходів. 

 



 4. Конроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконавчі 

комітети селищної, сільських рад, на території  яких знаходяться місця 

компактного проживання ромського населення, представників (голів) ромських 

громад (поселень), Ужгородську міськрайонну філію державної установи 

„Закарпатський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  

України” (Пшеничний О.Г.), КНП „Ужгородський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради Закарпатської області” 

(Шинкаренко Л.Ф.).   

 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 
  

 

 

 


