
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ 

СИТУАЦІЇ НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

04.06.2020                                          Ужгород                                           № 17_______ 

 

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, беручи до 

уваги розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

Закарпатської  облдержадміністрації  26.05.2020 №38 «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: 

 посилити протиепідемічні заходи в місцях компактного проживання 

ромського населення на території району; 

 визначити представника сільської ради по кожному місцю компактного 

проживання осіб ромської національності; 

 організувати взаємодію вищенаведеного представника сільської ради із 

органами виконавчої влади; 

 сформувати покроковий перелік проблемних питань, пов’язаних із 

недопущенням поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях 

компактного проживання осіб ромської національності та забезпечити їх 

виконання. 

 2. Ужгородській міськрайонній філії 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.)  опрацювати питання щодо надання медичної 

допомоги особам ромської національності безпосередньо у місцях, їх компактного 

проживання, у тому числі виїзним методом. 

 3. Ужгородський районний територіальний  центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (Гомович І.І.) опрацювати 

питання щодо забезпечення продуктовими наборами найбільш незахищених верств 

населення ромської національності. 

 4. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських 

рад, Ужгородське районне відділення поліції Ужгородського відділу поліції 

Головного управління національної поліції у Закарпатській області (Крулько 

В.М.): 



 активізувати проведення контролю за дотриманням особами ромської 

національності протиепідемічних заходів під час карантину та дотримання ними 

режиму самоізоляції; 

 посилити патрулювання в місцях компактного проживання осіб ромської 

національності. 

 5. Ужгородський міськрайонний  відділ управління державної служби 

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

зверненням керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 

території району, періодичне проведення дезінфекуючих заходів громадських 

місць на територіях із компактним проживанням осіб ромської національності. 

 6. Конроль за виконанням цього розпорядження покласти на виконавчі 

комітети селищної, сільських рад, 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 
 

 

 


