
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

НА ТЕРИТОРІЇ УЖГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ 

 

03.04.2020                                              Ужгород                                        № 7________ 
 

Про   організацію заходів із проведення дезінфікуючих заходів (дезінфекції) 

 на території населених пунктів району 

 

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: 31.03.2020 №3 «Про організацію проведення 

протиепідемічних заходів щодо мінімізації поширення коронавірусної хвороби 

COVID-19 серед населення району», 30.03.2020 №2 «Про утворення районного 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації», 31.03.2020 №4 «Про здійснення 

перевірок щодо дотримання населенням району умов самоізоляції», беручи до уваги 

протоколи засідань комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій райдержадміністрації 18.03.2020 №5, 26.03.2020 №6, 

засідання районного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території 

району 31.03.2020 №3, з метою забезпечення щодо протидії поширення 

коронавірусної хвороби COVID-19 на території населених пунктів району: 

 

1.  Ужгородській міськрайонній філії державної установи „Закарпатський 

обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України” 

(Пшеничний О.Г.) терміново визначити дезінфікуючі засоби, за  допомогою яких 

можна проводити дезінфекційні заходи на відповідній адміністративно-

територіальній одиниці району. Про результати виконання розпорядження 

терміново, у письмовій формі,  проінформувати районний штаб з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації на території району. 

2. Головам виконавчих комітетів Середнянської селищної, сільських рад 

забезпечити у повному обсязі та вжити невідкладних заходів щодо проведення, на 

відповідній території дезінфікуючих заходів у виробничих, навчальних, санітарно-

побутових та інших приміщеннях, спрямованих на запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19. 

 



 

3. Ужгородському МРВ УДСНС України у Закарпатській області (Ільницький 

В.Б.) забезпечити стан готовності підрозділів радіаційно-хімічного та біологічного 

захисту до проведення заходів з дезінфекції приміщень та окремих територій 

населених пунктів району. 

4. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – перший заступник  

голови райдержадміністрації                      Христина МАЦКО 
 

 


