
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

30.03.2020__________                           Ужгород                              №2______________  

       

 
 

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, Плану реагування на 

надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 р. № 211 „Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

СОVID-19”, Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, 

затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ від 26.12.2014 р. №1406, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.01.2015 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 

забезпечення безпосередньої організації і координації робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19 на території району: 

 

1. Утворити районний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (далі – 

Штаб) та затвердити його склад, що додається. 

2. Затвердити  склад робочих груп штабу, що додаються. 

3. Начальнику Штабу (Малко Р.М.), заступнику начальника штабу  

(Голуб О.Є.) забезпечити підготовку рішень Керівника робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації з питань, які пов’язані з ліквідацією наслідків медико-

біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня внаслідок 

поширення короновірусної хвороби COVID-19 на території району. 

4. Заступнику начальника Штабу (Ільницький В.Б.) забезпечити 

відпрацювання (ведення) документів Штабу у відповідності до вимог Видів 

оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, затверджених Міністерством внутрішніх справ від 26 грудня 

2014 року № 1406 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2015 

року за № 47/26492.  

5. Місцем роботи Штабу визначити кабінет №309 в адмінбудівлі 

райдержадміністрації за адресою: м. Ужгород, вул.Загорська, 10.  

Про   утворення районного штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації 



6. Штабу визначитися та затвердити у робочому порядку посадовий і 

персональний склад Штабу та організувати його роботу. Визначити порядок 

чергування та надання доповідей. 

7. Штабу у своїй діяльності керуватися Положенням про штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх 

справ від 26 грудня 2014 року № 1406, зареєстрованого в Мінюсті України 

16.01.2015 за № 47/26492. 

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на 

території району 

_______________ № __________                          
 

СКЛАД 

районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
 

Начальник штабу 
 

МАЛКО 

Роман Миколайович 

завідувач сектору цивільного захисту 

райдержадміністрації  
 

Заступники начальника штабу: 

ГОЛУБ 

Олег Євгенович 

 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства „Ужгородська районна клінічна 

лікарня Ужгородської районної ради” (за згодою) 

 

ІЛЬНИЦЬКИЙ 

Віталій Богданович 

 

начальник Ужгородського міськрайонного  відділу 

управління державної служби надзвичайних 

ситуацій України у  Закарпатській області (за 

згодою) 

 
 

ПШЕНИЧНИЙ 

Олександр Григорович 

начальник Ужгородської міськрайонної філії 

державної установи „Закарпатський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я  України” ( за згодою) 

 

ШИНКАРЕНКО  

Лариса Федорівна 

головний лікар комунального некомерційного 

підприємства „Ужгородський районний центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради” (за згодою) 
 

Члени штабу: 

БАЙДА 

Галина Марківна 

завідувач Чопською районною лабораторією 

відділення Ужгородської міськрайонної філії 

державної установи „Закарпатський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України” (за згодою) 

  

БОДНАРЮК 

Руслана Юріївна 

 

керівник апарату райдержадміністрації 



 

ГОМОВИЧ 

Іван Іванович 

 

директор Ужгородського районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (за 

згодою) 

 

КРУЛЬКО 

Вячеслав Михайлович 

начальник Ужгородського районного відділення 

поліції Ужгородського відділу поліції Головного 

управління національної поліції у Закарпатській 

області (за згодою) 

 

КРУПНІК 

Вячеслав Ярославович 

 

головний спеціаліст відділу регіонального 

розвитку райдержадміністрації 

ЛЯХ 

Михайло Михайлович 

 

начальник Перечинського міжрайонного відділу 

управління Служби Безпеки України у 

Закарпатській області (за згодою) 

 

МАЦКО 

Степан Янович 

 

заступник голови Ужгородської районної ради 

МОСКАЛЮК 

Лілія Дмитрівна 

 

начальник відділу регіонального розвитку 

райдержадміністрації 

 

САВКО 

Іван Іванович 

перший заступник керівника Ужгородської 

місцевої прокуратури (за згодою) 

 

ТИЩУК 

Ігор  Михайлович 

 

військовий комісар Ужгородського об’єднаного 

міського військового комісаріату (за згодою)    

ЧЕРНОВ 

Павло Володимирович 

начальник Ужгородського районного  управління 

Головного управління Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області (за згодою) 

 

ЯЩИЩАК 

Ольга Володимирівна 

начальник фінансового управління 

райдержадміністрації 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на 

території району 

                    ______________ № __________                          
 

СКЛАД 

інформаційно-аналітичної робочої групи 
 

Члени інформаційно-аналітичної робочої групи 

 
 

БУЛИНА 

Наталія Павлівна 

головний спеціаліст сектору цивільного захисту 

райдержадміністрації  

 

ІЛИНЬО 

Наталія Вікторівна 

 

 

заступник головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородський 

районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Ужгородської районної ради” 

 

ЛОМАГА 

Ганна Василівна 

начальник відділу санітарно-епідеміологічного 

нагляду Ужгородського районного управління 

Головного управління Держпродспоживслужби у 

Закарпатській області (за згодою) 

 

МУШАК 

Наталія Іванівна 

заступник головного лікаря комунального 

некомерційного підприємства „Ужгородська 

районна клінічна лікарня Ужгородської районної 

ради” 

 

ШИП 

Вікторія Михайлівна 

начальник відділу державного реєстру виборців 

райдержадміністрації 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на 

території району 

                    ______________ № __________                          
 

СКЛАД 

робочої групи аналізу ситуації і підготовки даних 
 

Члени робочої групи аналізу ситуації і підготовки даних 
 

ПАЗИНА 

Владислав Юрійович 

провідний фахівець Ужгородського 

міськрайонного відділу управління державної 

служби надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області (за згодою) 

 

ЛАВРЕНКО 

Олександр Іванович 

Заступник  начальника загону з оперативного 

реагування та цивільного захисту першого 

державного пожежно-рятувального загону 

управління державної служби надзвичайних 

ситуацій у Закарпатській області (за згодою) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням керівника 

робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації на 

території району 

                    ______________ № __________                          
 

СКЛАД 

робочої групи організаційного забезпечення 
 

Члени робочої групи організаційного забезпечення 
 

КОБАН 

Інна Сергіївна 

головний спеціаліст відділу документообліку, 

контролю та зі зверненнями громадян апарату 

райдержадміністрації 

 

ШЛЯХТА 

Ольга Василівна 

головний спеціаліст відділу управління 

персоналом та організаційної роботи апарату 

райдержадміністрації  

 
 


