ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.02.2020

Ужгород

№ 89

Про утворення тимчасової протиепідемічної комісії
при обласній державній адміністрації
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб”,
статті 30 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення, розпорядження Кабінету Міністрів України від
3 лютого 2020 року № 93-р „Про заходи щодо виконання Національного плану
щодо запобігання занесенню і поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV”:
1. Утворити тимчасову протиепідемічну комісію при обласній державній
адміністрації у складі згідно з додатком.
2. Комісії:
2.1. Забезпечити координацію виконання Національного плану щодо
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом
2019-nCoV,
затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 року № 93-р.
2.2. Розробити та затвердити План протиепідемічних заходів щодо
запобігання занесенню і поширенню на території Закарпатської області гострої
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.
3. Райдержадміністраціям та рекомендувати міськвиконкомам, виконавчим
органам місцевих рад (ОТГ):
3.1. Утворити відповідні територіальні тимчасові протиепідемічні комісії.
3.2. Забезпечити дотримання режиму підвищеної готовності системи
цивільного захисту.
3.3. Розробити Плани протиепідемічних заходів щодо запобігання
занесенню
і
поширенню
на
адміністративних
територіях
районів/міст/об’єднаних територіальних громад області гострої респіраторної
хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV.
3.4. Поінформувати про проведену роботу департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації до 18 лютого 2020 року.
4. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації узагальнену
інформацію подати облдержадміністрації до 19 лютого 2020 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. голови державної
адміністрації

Олексій ГЕТМАНЕНКО

Додаток
до розпорядження
14.02.2020 № 89
СКЛАД
тимчасової протиепідемічної комісії при обласній державній адміністрації
Голова комісії
ГЕТМАНЕНКО
Олексій Олександрович

перший заступник голови обласної державної
адміністрації
Заступники голови комісії:

БІРОВ
Єлизавета Іванівна

директор департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації, начальник медичної
спеціалізованої служби цивільного захисту
регіонального рівня

ТРАВІНА
Ольга Валеріївна

заступник
голови
адміністрації

обласної

державної

Члени комісії:
БАЖУРА
Олександр Іванович

начальник
відокремленого
структурного
підрозділу „Вокзал станції Чоп” (за згодою)

БАЖУРА Руслан
Олександрович

начальник
підрозділу
(за згодою)

БОГДАНОВ
Євген Євгенович

відповідальний
співробітник
управління
Служби безпеки України в Закарпатській
області (за згодою)

БУРИШИН
Віктор Васильович

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

ВЕРЕМЧУК
Валентин Миколайович

заступник начальника управління зовнішньоекономічних
зв’язків,
інвестицій
та
транскордонного співробітництва облдержадміністрації

ГУДАК
Роман Васильович

в. о. начальника управління ДСНС України у
Закарпатській області (за згодою)

ГУЛЕДЗА
Іван Дмитрович

начальник головного управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області
(за згодою)

відокремленого
структурного
„Вокзал
станції
Ужгород”

2
ДОМЕНЮК
Ігор Миколайович

начальник Мукачівського
прикордонного
загону, полковник (за згодою)

ІВАНУС
Віктор Іванович

в. о. начальника
Закарпатської
митниці
Держмитслужби України (за згодою)

КОМАРНИЦЬКИЙ
Василь Миронович

т. в. о. директора департаменту інформаційної
діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

ЛАЗАР
Петро Данилович

директор департаменту фінансів облдержадміністрації

ЛІІС
Руслан Миколайович

Директор ЗОКП „Міжнародний
„Ужгород” (за згодою)

МАЛЯР
Едуард Миколайович

директор
департаменту
інфраструктури,
розвитку і утримання мережі автомобільних
доріг загального користування місцевого
значення та житлово-комунального господарства облдержадміністрації

МАРКОВИЧ
Володимир Петрович

доцент кафедри наук про здоров’я державного
вищого навчального закладу „Ужгородський
національний університет”, кандидат медичних наук (за згодою)

ПОЛЯК
Михайло Амброзійович

директор КНП „Обласна клінічна інфекційна
лікарня
Закарпатської
обласної
ради”,
головний позаштатний спеціаліст-експерт
департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації зі спеціальності
„інфекційні
хвороби” (за згодою)

ПУШКАШ
Олександр Андрійович

начальник
виробничого
структурного
підрозділу „Ужгородська дирекція залізничних
перевезень” регіональної філії „Львівська
залізниця”
публічного
акціонерного
товариства „Українська залізниця” (за згодою)

САБО
Іванна Іванівна

голова Закарпатської обласної організації
Товариства
Червоного
Хреста України
(за згодою)

СІТНИК
Галина Ярославівна

в. о. директора державної установи „Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України” (за згодою)

аеропорт
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СОПКОВА
Ганна Іванівна

директор департаменту
облдержадміністрації

ТИМЧИК
Вікторія Василівна

завідувач відділу епідеміологічного нагляду
(спостереження) та профілактики інфекційних
захворювань
державної
установи
„Закарпатський обласний лабораторний центр
МОЗ
України”, головний позаштатний
спеціаліст-експерт департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації зі спеціальності
„епідеміологія” (за згодою)

УС
Роман Анатолійович

заступник начальника головного управління
Національної поліції в Закарпатській області
(за згодою)

ЦАПЮК
Руслан Валерійович

начальник Чопського прикордонного загону –
начальник штабу, полковник (за згодою)

ЧЕРЕМІСЬКИЙ
Богдан Миколайович

військовий комісар Закарпатського обласного
військового комісаріату, полковник (за згодою)

ШНІЦЕР
Роман Іванович

голова постійної комісії з питань охорони
здоров’я
Закарпатської
обласної
ради
(за згодою)

В. о. директора департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації

освіти

і

науки

Іван ГУШТАН

