
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
18.03.2020 Ужгород                                       №  157

   

   

Про тимчасовий режим роботи  

 

 Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Указу Президента України 13.03.2020 

№ 87/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення національної безпеки в 

умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та постанови Кабінету Міністрів України 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», рішення обласної протиепідемічної комісії 

Закарпатської облдержадміністрації 11.03.2020 та 16.03.2020, рішення комісії 

ТЕБ та НС Ужгородської міської ради 16.03.2020, з метою належної організації 

роботи та підтримання порядку забезпечення особистої безпеки працівників 

Ужгородської міської ради недопущення безконтрольного проходу, занесення і 

поширення коронавірусу COVID-19 відвідувачами установи в умовах 

запровадженого протиепідемічного режиму, на час дії карантину з 18 березня 

2020 року: 

 

1. Встановити єдиний режим роботи для працівників міської ради та 

виконавчих органів ради:  

понеділок - четвер  - з 8.30 до 17.30, обідня перерва з 12.30 до 13.00; 

п’ятниця - з 8.30 до 14.30, без обідньої перерви.  

вихідні дні – субота і неділя. 

2. Призупинити: 

2.1. Прийом громадян з особистих питань керівництвом міської ради та 

керівниками структурних підрозділів. 

2.2. Прийом громадян та уповноважених осіб підприємств, установ і 

організацій загальним відділом та відділом роботи із зверненнями громадян. 

Рекомендувати подавати звернення та заяви засобами телекомунікаційного 

зв’язку. 

2.3. Роботу громадської приймальні з надання первинної правової 

допомоги. 

 



3. Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити дистанційне 

консультування громадян у телефонному та онлайн режимі.  

4. Прийом громадян працівниками Центру надання адміністративних 

послуг, відділу прийому і видачі документів «Єдине вікно» департаменту праці 

та соціального захисту населення, відділу державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень здійснювати за попереднім записом за 

визначеними номерами телефонів за таким графіком: 

понеділок - четвер  - з 8.30 до 16.30; 

п’ятниця - з 8.30 до 13.30; 

вихідні дні – субота і неділя. 

5. Обмежити доступ до адмінбудівель міської ради. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 


