
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

31.03.2020                          Ужгород                                        № 4__________________ 
 
 

Про   здійснення перевірок щодо дотримання населенням району 

умов самоізоляції 

 

Відповідно до статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, Положення 

про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11, постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу COVID-19”, Положення про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26 грудня 2014 р. № 1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

16 січня 2015 за №47/26492, розпоряджень: голови Закарпатської 

облдержадміністрації від 27.03.2020 №178 „Про призначення керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», голови райдержадміністрації  30.03.2020 

№125 „Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

на території району”  з метою фіксації та перевірки дотримання умов самоізоляції та 

недопущення потенційно інфікованих осіб до місць скупчення людей (продовольчі 

ринки, храми, тощо): 

  

1. 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.), в подальшому 

визначати по 4 населені пункти відповідної адміністративно-територіальної одиниці 

району, в яких будуть проведені раптові перевірки із дотримання населенням 

заходів умов  самоізоляції, попередньо підготувавши списки осіб з адресами їх 

проживання (реєстрації). 

         2. Начальнику районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на 

території району (Малко Р.М.): 

        бути готовим прийняти представників преси та забезпечити їх роботу у складі 

груп; 

        до виконання вищенаведених заходів допускати тільки тих осіб, які забезпечені 

необхідними засобами індивідуального захисту, забезпечити дотримання 

встановлених вимог санітарної та епідеміологічної безпеки. 

       3. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної сільських рад 

забезпечити повне та всебічне сприяння районному штабу з ліквідації наслідків 

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

коронавірусної хвороби COVID-19. 

       4. 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. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


