
                                                               

 

УЖГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

30.03.2020__________                            Ужгород                             №125________  

       

 
 

Відповідно до статей 6, 21, 25 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, пункту 40 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 11, Положення 

про штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства 

внутрішніх справ України 26 грудня 2014 року №1406, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 р. за № 47/26492, розпорядження 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації 27.03.2020 №178 „Про 

призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”,  з 

метою забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня  

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території 

району:  

  
1. Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 

території району призначити першого заступника голови райдержадміністрації – 

МАЦКО Христину Карлівну (далі – керівник робіт). 

2. Керівнику робіт: 

2.1. Створити штаб з ліквідації надзвичайної ситуації (далі – штаб). 

2.2. Надати право залучати до роботи у штабі працівників структурних 

підрозділів райдержадміністрації, у тому числі зі статусом юридичної особи 

публічного права, районних установ, підприємств  та організацій. 

2.3. Визначити місце розташування штабу, організувати, при необхідності 

цілодобовий режим роботи, встановити регламент інформування штабу 

структурними підрозділами райдержадміністрації, у тому числі зі статусом 

юридичної особи публічного права, головами виконавчих комітетів 

Середнянської селищної, сільських рад, районними установами, підприємствами  

та організаціями. 

3. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, у тому числі 

зі статусом юридичної особи публічного права, районним установам, 

підприємствам та організаціям забезпечити участь у роботі штабу 

підпорядкованих працівників, відповідно до запиту керівника робіт. 

 

 

Про  призначення керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на території району 



 

 

4. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад 

невідкладно призначити на місцях керівників робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації. 

5.  Рекомендувати Ужгородському міськрайонному відділу управління 

державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області 

(Ільницький В.Б.), відповідно до пункту 4 Положення про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної 

документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого 

наказом Міністерства внутрішніх справ України 26 грудня 2014 року № 1406, та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 року за № 

47/26492, забезпечити відпрацювання (ведення) документів Штабу, визначених 

наказом Міністерства внутрішніх справУкраїни. 

6. Структурним підрозділам райдержадміністрації, у тому числі зі статусом 

юридичної особи публічного права, районним установам, підприємствам та 

організаціям незалежно від форми власності, що задіяні у роботі штабу, та яким 

визначені (визначаються) завдання до виконання, забезпечити подання 

районному штабу та райдержадміністрації оперативної інформації про хід 

виконання завдань з ліквідації надзвичайної ситуації.  

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Мацко Х.К. 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                   Вячеслав ДВОРСЬКИЙ        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


