
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 12.11.2015                               Ужгород                                          № 451       

 
Про забезпечення заходів 
щодо профілактики ГРВІ  
та грипу в сезон 2015-2016 років 
  
 Відповідно до Закону України „Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від інфекційних 
хвороб”,  наказу Держсанепідслужби України від 17 вересня 2015 № 160 „Про 
забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів щодо 
профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій”, враховуючи 
інформацію Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДЗ 
„Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства 
охорони здоров’я України” від 13.08.2015 № 04.6/959 стосовно прогнозу на 
епідемічний сезон 2015-2016 років в Україні з грипу та ГРВІ, з метою 
попередження масового розповсюдження грипу в осінньо-зимовий період, 
зниження загрози виникнення пандемічного грипу серед населення міста, 
своєчасної організації щеплень проти грипу: 

 1. Затвердити комплексний план профілактичних, протиепідемічних 
заходів із грипу та ГРВІ в епідемічний сезон 2015-2016 років (додається). 
  2. Відділу охорони здоров’я (Решетар В.В.), Ужгородському 
міськрайонному Управлінню ГУ ДСЕС у Закарпатській області (Шуберт С.Т.), 
управлінню освіти (Бабунич О.Ю.),  управлінню у справах культури, спорту, 
сім’ї та молоді (Бобров Є.В.), управлінню ветеринарної медицини м.Ужгорода 
(Ігнацевич Л.І.), керівникам підприємств та організацій незалежно від форм 
власності, забезпечити виконання заходів. 

3. Інформацію про виконання заходів подати у відділ охорони здоров’я до 
15 березня 2016 року. 

      4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови Шкирту І.І. 

 
 

Міський голова                       В.Погорелов 
           

       
   

 



          Затверджено  
розпорядження міського голови 

         12.11.2015 № 451 
            
            

Комплексний  План  
 профілактичних, протиепідемічних заходів 

          з грипу та ГРВІ  та заходів  запобігання можливого  ускладнення  
       грипу  в сезон   2015 – 2016  років в м.Ужгород 



№ 
п/п 

Назви  заходів  
Термін 

виконання 
Відповідальні  за  виконання

І. Комплекс заходів у передепідемічний (передепізоотичний) період 
1.  Забезпечити виконання  Комплексного Плану 

профілактичних, протиепідемічних заходів з 
грипу та ГРВІ та заходів запобігання можливого 
ускладнення грипу в сезон 2015–2016 років 

 На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, 
департамент міського 
господарства,  
управління освіти, управління 
праці та соціального захисту 
населення, Ужгородське 
міськрайонне управління  
Головного управління 
Держсанепідслужби у 
Закарпатській області, міське 
управління ДСНС України  в 
Закарпатській області,  
управління ветеринарної 
медицини м. Ужгород, 
підприємства, установи, 
заклади незалежно від форм 
власності 

2.  Забезпечити проведення імунізації проти грипу 
населення серед груп ризику 

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
управління у справах культури, 
спорту, сім’ї та молоді, 
департамент міського 
господарства,  
управління освіти, управління 
праці та соціального захисту 
населення. Ужгородське 
міськрайонне управління 
Головного управління 
Держсанепідслужби у 
Закарпатській області, міське 
управління ДСНС України  в 
Закарпатській області, 
управління ветеринарної 
медицини м. Ужгород, 
підприємства, установи, 
заклади незалежно від форм 
власності 

3.  На виконання  Постанови першого заступника 
головного державного санітарного лікаря 
України від 22.09.2014 №13 «Про забезпечення 
санітарно-гігієнічних та протиепідемічних 
заходів щодо профілактики грипу і гострих 
респіраторних вірусних інфекцій» забезпечити 
проведення імунізації проти грипу населення з 
груп ризику.  

На весь 
період 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів 
міста, Ужгородське 
міськрайонне управління 
Головного управління 
Держсанепідслужби у 
Закарпатській області 

4.  Відповідно до статті 8 Закону України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб»,  
забезпечити закупівлю протигрипозних вакцин, 
схвалених Міністерством охорони здоров’я 
України на епідемічний сезон 2015 - 2016 рр., 
для щеплення проти грипу осіб з груп  
епідемічного та медичного ризику.        

Листопад 
2015 року 

Відділ охорони здоров’я, 
головні лікарі лікувально-
профілактичних закладів міста.
Пропонувати: управлінню 
культури, департаменту 
міського господарства,  
управління освіти, праці та 
соціального захисту населення, 
міському управлінню ДСНС 
України  в Закарпатській 
області,  управлінню 
ветеринарної медицини у



 
 
Начальник відділу охорони     Начальник УМРУ Головного     
здоров’я Ужгородської міської     управління Держсанепідслужби  
ради         в Закарпатській області 

______________В.В.Решетар    _______________С.М.Шуберт 
         


