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     ПРОТОКОЛ №7  

               

24.06.2021                                                                                                         м. Ужгород 
 

Головувала  – в.о. голови Ужгородської райдержадміністрації МАЦКО Х.К. 

Присутні: згідно списку 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:    
   

          І. Ознайомлення з постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення зміни до деяких актів Кабінету Міністрів 

України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236«Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 
  

Слухали: 
  

Дмітрієв Сергій Вікторович – начальник відділу цивільного захисту 

населення Ужгородської міської ради, який ознайомив із постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення зміни до деяких актів 

Кабінету Міністрів України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

 

І. Ознайомлення з постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2021 р. № 611 «Про внесення зміни до деяких актів Кабінету 

Міністрів України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 р. № 1236«Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

(Дмитрієв С.В., Байда Г.М.) 

 

Заслухавши інформацію із питання порядку денного, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 №611 «Про внесення зміни до деяких 

актів Кабінету Міністрів України», зокрема постанови від 9 грудня 2020 року «Про 
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встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів 

з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» , комісія вирішила: 

1. Взяти до уваги постанову Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 №611 

«Про внесення зміни до деяких актів Кабінету Міністрів України», зокрема 

постанови від 9 грудня 2020 року «Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

2. Виконавчим комітетам місцевих рад територіальних громад, 

Ужгородське районне управління поліції ГУНП в Закарпатській області: 
2.2. Врахувати наявну в Ужгородському районі протиепідемічну ситуацію, 

провести інформування та роз’яснювальну роботу населення Ужгородського району 

щодо впроваджених змін. 

3. Абзац  1 пункту 2 в частині рівня епідемічної безпеки (змінами встановлено 

«зелений» рівень епідемічної безпеки), підпункти 2.1, 2.2, 2.5, 2.7 рішення  районної   

комісії з питань ТЕБ та НС 12.04.2021 (протокол № 5) визнати такими, що втратили 

чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. голови державної  адміністрації           Христина МАЦКО 

 

Протокол вів: 

В.о. начальника відділу цивільного 

захисту райдержадміністрації         Віталій СМАКОВСЬКИЙ 
 

 


