
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

04.06.2020                                          Ужгород                                           № 16_______ 

 

Про початок  роботи дошкільних навчальних  

закладів в населених пунктах району  Розівка, Концово,  

Шишлівці та Сторожниця 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови  Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної  хвороби COVID-19», вимог наказу Міністерства охорони здоров’я 

України 24.03.2016 №234 „Про затвердження Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів”, Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 №298/227 „Про затвердження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, беручи 

до уваги протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 29.05.2020 №10, розглянувши листа 

Холмківської сільської ради 03.06.2020 №276/02-23:  
 

1. Виконавчому комітету Холмківської сільської ради: 

 дотримуючись  усіх протиепідемічних  заходів, затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій  щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної  хвороби COVID-19», розпочати, із 09.06.2020 року, під особисту 

відповідальність сільської ради,  роботу дитячих дошкільних навчальних закладів в 

населених пунктах району Розівка, Концово, Шишлівці, із 15.06.2020 року роботу 

дошкільного навчального закладу в селі Сторожниця; 

у випадку різкого погіршення епідеміологічної ситуації невідкладно 

інформувати райдержадміністрацію. 

         3. Ужгородському районному  управлінню Головного управління 

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

проведення періодичного моніторингу дотримання у ДНЗ вимог, затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет 

Холмківської сільської ради, Ужгородське районне  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 



РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

03.06.2020                                          Ужгород                                           № 16_______ 

 

Про початок  роботи комунального закладу  

Коритнянський заклад дошкільної освіти»  

в селі Коритняяни 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

постанови  Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної  хвороби COVID-19», вимог наказу Міністерства охорони здоров’я 

України 24.03.2016 №234 „Про затвердження Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів”, Міністерства охорони здоров’я України та 

Міністерства освіти і науки України 17.04.2006 №298/227 „Про затвердження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах”, беручи 

до уваги протокол засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 29.05.2020 №10, розглянувши листа 

Коритнянської сільської ради 02.06.2020 №329/02-31:  
 

2. Виконавчому комітету Коритнянської сільської ради: 

 дотримуючись  усіх протиепідемічних  заходів, затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій  щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної  хвороби COVID-19», розпочати, із 09.06.2020 року, під особисту 

відповідальність сільської ради,  роботу комунального закладу «Коритнянський 

заклад дошкільної освіти» в селі Коритняни; 

у випадку різкого погіршення епідеміологічної ситуації невідкладно 

інформувати райдержадміністрацію. 

         3. Ужгородському районному  управлінню Головного управління 

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

проведення періодичного моніторингу дотримання у ДНЗ вимог, затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України  21.05.2020 №25. 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет 

Коритнянської сільської ради, Ужгородське районне  управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Закарпатській області. 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 



 

 
 

 

 
 


