
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
 
від 

 
25.03. 

 
20 

 
20 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                    

 
№ 

 
124 

 
Про створення Регіонального 
антикризового штабу боротьби  
з коронавірусною інфекцією 
COVID-19 на території 
Запорізької області 
 
 

Керуючись статтями 6 і 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статтею 4 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів 
України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 
території України коронавірусу COVID-19» (зі змінами), протоколів 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Запорізької області № 6 від 16.03.2020 та № 7 від 17.03.2020, з метою 
мінімізації ризиків поширення на території Запорізької області коронавірусу 
COVID-19 та забезпечення готовності медичних закладів Запорізької області до 
ефективного надання медичної допомоги у разі ускладнення епідемічної 
ситуації в області,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Утворити Регіональний антикризовий штаб боротьби з коронавірусною 
інфекцією COVID-19 на території Запорізької області, затвердивши його 
персональний склад (додається). 

 
2. Регіональний антикризовий штаб боротьби з коронавірусною 

інфекцією COVID-19 на території Запорізької області (далі – Штаб): 
1) розробити організаційні, фінансові, методологічні, матеріально-

технічні та інші заходи, спрямовані на недопущення поширення на території 
Запорізької області коронавірусної інфекції COVID-19, та забезпечити їх 
виконання; 

2) координувати роботу райдержадміністрацій, територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, органів самоорганізації населення області та 
громадськості з метою запобігання поширенню на території області 
коронавірусної інфекції COVID-19; 
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3) налагодити конструктивні зв’язки з юридичними та фізичними 
особами для моніторингу епідемічної ситуації та обміну досвідом у боротьбі з 
коронавірусом COVID-19; 

4) проводити засідання Штабу не рідше одного разу на тиждень, а у разі 
ускладнення епідеміологічної ситуації - негайно; під час засідань 
використовувати рекомендовані санітарно-епідеміологічними службами 
індивідуальні засоби захисту та дотримуватися установлених цими службами 
правил;  

5) інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та 
стан їх виконання; 

6) здійснювати інші заходи та вчиняти дії, пов’язані із запобіганням 
поширенню на території Запорізької області коронавірусної інфекції       
COVID-19, в межах та в спосіб, передбачений діючим законодавством України. 
 
 
 

 
Голова   Віталій ТУРИНОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


