
РІШЕННЯ
тимчасової протиепідемічноїкомісії при обласній державній

адміністрації

16 березня 2020 Ужгород

З метою забезпечення належної роботи тимчасової протиепідемічної
комісії при обласній державній адміністрації щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації державного рівня, пов,язаної із занесенням і

поширенням коронавірусноїхвороби 2019 (СОУІВ-19) (далі - СОУІВ-19):
1. Утворити штаб тимчасової протиепідемічної комісії при обласній

державній адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ-19 у
складі, згідно додаткуМ.» 1.

2. Робочим органом штабу визначити департамент охорони здоров”я
облдержадміністрації.

Департаментам облдержадміністрації:
освіти і науки; соціального захисту
населення; інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації; інфраструктури
розвитку і утримання мережі
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення та
житлово-комунального господарства,
управлінню організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва
апарату обласної державної
адміністрації, управлінню з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, КНП ,,Обласна
клінічна інфекційна лікарня
Закарпатської обласної ради”,
державній установі ,,Закарпатський
обласний лабораторний центр МОЗ
України”, головному управлінню
Держпродспоживслужби в
Закарпатській області, управлінню
Служби безпеки України в Закарпатській
області, управлінню ДСНС України у
Закарпатській області, головному
управлінню Національної поліції в
Закарпатській області

3. Визначити та подати до департаменту охорони здоров*я
облдержадміністраціїпо 3 кандидатуридля роботи в складі штабу (ШБ, посада,
контактні телефони).
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4. Забезпечити своїх представників у штабі необхідним для роботи
приладдям і оргтехнікою.

Термін: невідкладно

Апарату обласної державної
адміністрації

5. Вжити організаційних заходів щодо забезпечення належної роботи
штабу (робочі місця, засоби зв,язку).

Термін: невідкладно
Департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації

5. Режим роботи штабу визначати виходячи з обстановки, що
складається, у разі необхідності запроваджувати цілодобовий режим його
роботи.

6. Визначити телефонний номер для цілодобової роботи гарячої лінії
штабу.

Термін: невідкладно
Департаменту інформаційноїдіяльності
та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

7. Забезпечити висвітлення інформації про роботу штабу на
офіційному сайті облдержадміністрації та поширення ії серед засобів масової
інформації.

Термін: упо : овж роботи штабу

В.о. голови державної адмініст [.
голова комісії ГЕТМАНЕНКО



Додаток до рішення
тимчасової протиепіде-
мічної комісії при обласній
державній адміністрації

Щолор
СКЛАД

штабу тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ-19

Керівник штабу
Посадова особа департаменту охорони здоров'я

облдержадміністрації
Заступники керівника штабу

Посадова особа державної установи ,,Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (за
згодою)

Посадова особа КНП ,,Обласна клінічна інфекційна лікарня
Закарпатської обласної ради” (за згодою)
Члени штабу:

представник управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
облдержадміністрації

представник департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

представник управління організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва апарату
обласної державної адміністрації

представник департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

представник головного управління Держпрод-
споживслужби в Закарпатській області
(за згодою)

представник департаменту інфраструктури, розвитку і

утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
та ЖКГ облдержадміністрації

представник департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

представник управління Служби безпеки України в
Закарпатській області (за згодою)

представник головного управління Національної поліції в
Закарпатській області (за згодою)

представник управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)



РІШЕННЯ
тимчасової протиепідемічноїкомісії при обласній державній

адміністрації

[Їі березня 2020 року Ужгород

З метою забезпечення належної роботи тимчасової протиепідемічної
комісії при обласній державній адміністрації щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації державного рівня, повіязаної із занесенням і

поширенням коронавірусноїхвороби 2019 (СОУІВ-19) (далі - СОУІВ-19):
1. Викласти склад штабу тимчасової протиепідемічної комісії при

обласній державній адміністрації для протидії поширенню коронавірусу
СОУІВ-19у новій редакції, що додається.

Департаментам облдержадміністрації:
культури; агропромислового розвитку;
управлінню молоді та спорту
облдержадміністрації, Закарпатському
обласному військовому комісаріату,
Чопському та Мукачівському
прикордонним загонам, в/ч 3002
Національної гвардії України

2. Визначити та подати до штабу тимчасової протиепідемічної комісії
при обласній державній адміністрації на електронну адресу
вепеґаібд саграШіадоума по 3 кандидатури для роботи в складі штабу (ГПБ,
посада, контактні телефони).

3. Забезпечити своїх представників у штабі необхідним для роботи
приладдям і оргтехнікою.

Термін: до 12.00 год. 19.03.2020

В.о. голови державної адмініс -

голова комісії . лексій ГЕТМАНЕНКО



Додаток до рішення
тимчасової протиепіде-
мічної комісії при обласній
державній адміністрації
18 .03.2020

СКЛАД
штабу тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ-19

Керівник штабу

Заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник керівника штабу
Посадова особа департаменту охорони здоров,я

облдержадміністрації

Члени штабу:

представник державної установи ,,Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (за
згодою)

представник КІ-Ш ,,Обласна клінічна інфекційна лікарня
Закарпатської обласної ради” (за згодою)

представник управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
облдержадміністрації

представник департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

представник управління організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва апарату
обласної державної адміністрації

представник департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

представник головного управління Держпрод-
споживслужби в Закарпатській області
(за згодою)

представник департаменту інфраструктури, розвитку і

утримання мережі автомобільних доріг
загального користування місцевого значення
та ЖКГ облдержадміністрації



представник

представник

представник

представник

ПРЄДСТЗВНИК

представник

представник

ПРЄДСТЗВНИК

ПРЄДСТЗВНИК

представник

ПРЄДСТЗВНИК

департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
управління Служби безпеки України в
Закарпатській області (за згодою)
головного управління Національної поліції в
Закарпатській області (за згодою)
управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)
департаменту культури
облдержадміністрації
департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Закарпатського обласного військового
комісаріату (за згодою)
Чопського прикордонного загону
(за згодою)
Мукачівського прикордонного загону
(за згодою)
в/ч 3002 Національної гвардії України
(за згодою)



РІШЕННЯ
тимчасової протиепідемічноїкомісії при обласній державній

адміністрації

18 березня 2020 року Ужгород

З метою забезпечення належної роботи тимчасової протиепідемічної
комісії при обласній державній адміністрації щодо запобігання виникненню
надзвичайної ситуації державного рівня, повязаної із занесенням і

поширенням коронавірусноїхвороби 2019 (СОУІВ-19) (далі - СОУІВ-19):
1. Викласти склад штабу тимчасової протиепідемічної комісії при

обласній державній адміністрації для протидії поширенню коронавірусу
СОУІВ-19у новій редакції, що додається.

Департаментам облдержадміністрації:
фінансів; економіки та торгівлі;
культури; агропромислового розвитку;
управлінню молоді та спорту
облдержадміністрації, Закарпатському
обласному військовому комісаріату,
Чопському та Мукачівському
прикордонним загонам, в/ч 3002
Національної гвардії України,
Ужгородському зональному відділу
військової служби правопорядку

2. Визначити та подати до штабу тимчасової протиепідемічної комісії
при обласній державній адміністрації на електронну адресу
яепегаіфд, саграгіііааоума по 3 кандицатури для роботи в складі штабу (ШБ,
посада, контактні телефони).

В.о. голови державноїадмініт
голова комісії ! лексій ГЕТМАНЕНКО



Додаток до рішення
тимчасової протиепіде-
мічної комісії при обласній
державній адміністрації
і З .03.2020

СКЛАД
штабу тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній
адміністрації для протидії поширенню коронавірусу СОУІВ- 19

Керівник штабу

Заступник голови обласної державної адміністрації

Заступник керівника штабу

посадова особа департаменту охорони здоров*я
облдержадміністрації

посадова особа державної установи ,,Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (за згодою)
Члени штабу:

представник державної установи ,,Закарпатський обласний
лабораторний центр МОЗ України” (за
згодою)

представник КІ-Ш ,,Обласна клінічна інфекційна лікарня
Закарпатської обласної ради” (за згодою)

представник управління з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами
облдержадміністрації

представник департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації

представник управління організаційної роботи та
забезпечення діяльності керівництва апарату
обласної державної адміністрації

представник департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

представник головного управління Держпрод-
споживслужби в Закарпатській області
(за згодою)

представник департаменту інфраструктури, розвитку і

утримання мережі автомобільних доріг



представник

представник

ПРЄДСТЗВНИК

представник

ПРЄДСТЗВНИК

ПРЄДСТЗВНИК

представник

представник

представник

представник

ПРЄДСТЗВНИК

представник

представник

ПРЄДСТЗВНИК

загального користування місцевого значення
та ЖКГ облдержадміністрації
департаменту освіти і науки
облдержадміністрації
управління Служби безпеки України в
Закарпатській області (за згодою)
головного управління Національної поліції в
Закарпатській області (за згодою)
управління ДСНС України у Закарпатській
області (за згодою)
департаменту культури
облдержадміністрації
департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації
управління молоді та спорту
облдержадміністрації
Закарпатського обласного військового
комісаріату (за згодою)
Чопського прикордонного загону
(за згодою)
Мукачівського прикордонного загону
(за згодою)
в/ч 3002 Національної гвардії України
(за згодою)
департаментуекономічногорозвиткута
торгівлі облдержадміністрації (за згодою) '

департаментуфінансів облдержадміністрації
(за згодою)
Ужгородськомузональному відділенню
військової служби правопорядку


