
УКРАЇНА
ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

21 липня 2021 року Вовчанськ №269

Про створення Вовчанського Центру вакцинації населення від
СОУГО -19

З метою реалізації конституційного права громадян на охорону здоров’я, 
медичну допомогу та медичне страхування, відповідно до ст.49 Конституції 
України, на виконання Національного плану вакцинопрофілактики гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, 
на період до 31.12.2021 р. (розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12.04.2021 №340), наказу МОЗ України від 09.02.2021 р. №213 «Про внесення 
змін до Дорожньої карти з впровадження вакцини від гострої респіраторної 
хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АК8-СоУ-2, і проведення 
масової вакцинації у відповідь на пандемію коронавірусної хвороби СОУГО- 
19 в Україні у 2021-2022 роках», керуючись п.20. ч.4 ст. 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Створити Вовчанський Центр вакцинації населення від СОУГО-19 з 21 
липня 2021 року на базі комунального закладу «Будинок культури 
Вовчанської міської ради» за адресою: площа Колокольцова, 1,м.Вовчанськ, 
Чугуївського району, Харківської області, з режимом роботи: щоденно з
11.00 до 16.00,субота та неділя з 9.00 до 12.00 .
2. Відділу культури та туризму Вовчанської міської ради (М.Лесніков):
2.1 .Надати відповідні приміщення для організації роботи Вовчанського 
Центру вакцинації населення від СОУГО-19
2.2.3абезпечити Центр вакцинації населення необхідними меблями та 
доступом до електроживлення.
2.3. Забезпечити чергування технічного персоналу на час роботи Центру 
вакцинації населення.
3. Головному лікарю КП «ЦПМСД Вовчанської міської ради» ( К.Ліца)
3.1. Забезпечити наявність необхідної кількості вакцини «Согопауас»,
3.2. Організувати роботу медичної бригади з вакцинації, згідно 
затвердженого режиму
3.3. Забезпечити Центр вакцинації населення необхідним медичним 
інвентарем та обладнанням, засобами індивідуального захисту, деззасобами,



холодовим обладнанням, комп’ютерним обладнанням та канцелярським 
знаряддям, тощо (у відповідності до рекомендацій по створенню Центрів 
вакцинації населення)..
4. Начальнику загального відділу Вовчанської міської ради( О.Огурцова) 
забезпечити інформування мешканців Вовчанської міської територіальної 
громади щодо роботи Вовчанського Центру вакцинації населення від 
СОУГО-19 шляхом розміщення інформації на офіційному веб- сайті міської 
ради та у місцевих засобах масової інформації
5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою


