
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 
 

03.04.2020                                              Ужгород                                        № 6________ 
 

Про   організацію заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19 під час проведення діагностики 
 

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”, розпоряджень керівника з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації на території району: 30.03.2020 №2 «Про утворення районного штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», 31.03.2020 №3 «Про організацію 

проведення протиепідемічних заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 серед населення району», беручи до уваги протокол засідання 

районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території району 

31.03.2020 №1, з метою забезпечення безпосередньої організації і координації робіт 

з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру: 

           1. КНП „Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради” 

(Голуб О.Є.), КНП „Ужгородський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги Ужгородської районної ради” (Шинкаренко Л.Ф.): 

 створити мобільні медичні бригади  (далі – бригади) з проведення заборів 

зразків біологічних матеріалів від пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу 

COVID-19, затвердивши її склад та положення бригади, яке невідкладно надати 

районному штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території району; 

 забезпечити бригаду засобами індивідуального захисту та обладнанням; 

 в подальшому, про виїзди мобільних бригад у населені пункти району, 

заздалегідь у терміновому порядку інформувати районний  штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на території району та органи місцевого 

самоврядування. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 



 

 

 

  
 


