
 
 

КЕРІВНИК РОБІТ  
РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНЯ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-

БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО 
ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ ПОВ’ЯЗАНОЇ З ПОШИРЕННЯМ 

ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ХВОРОБИ COVID-19, СПРИЧИНЕНОЇ 
КОРОНАВІРУСОМ SARS-COV-2, В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 
просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, Е-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua 

 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 29 березня 2021 р.                      м. Запоріжжя                                                № 2 
 

Про ліквідацію наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру пов’язаної з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 
 

Відповідно до статті 75 Кодексу Цивільного захисту України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 № 338-р «Про 
переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації» (зі змінами), розпорядження керівника робіт з ліквідації 
наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 
державного рівня пов’язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 
від 26.03.2020 № 1 «Про створення Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної 
ситуації», розпоряджень голови Запорізької обласної державної адміністрації 
від 26.03.2020 №126 «Про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації регіонального рівня та утворення регіонального штабу з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації» (зі змінами) та від 26.03.2020 №127 
«Про переведення Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної 
системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації» (зі змінами), з 
метою оперативного вжиття заходів з протидії розповсюдженню 
коронавірусної хвороби COVID-19, ліквідації наслідків та оперативного 
інформування керівництва Держави, враховуючи вимоги постанови Кабінету 
Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами),  
ЗАБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Затвердити Персональний склад регіонального штабу з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру 
пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (додається). 



 2
 

2. Начальника регіонального штабу з ліквідації наслідків медико-
біологічної надзвичайної ситуації природного характеру пов’язаної з 
поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 (далі – COVID-19), 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – Штаб), організувати роботу 
Штабу відповідно до завдань та функції визначених Положенням про штаб з 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що затверджено наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 (зареєстровано в 
Міністерстві  юстиції України 16.01.2015 за № 47/26492). 

Термін виконання: на період карантину 
 

3. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад 
спільно з КНП «Територіальне медичне об’єднання «Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, КП 
"Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" ТМР, КНП 
«Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської 
районної ради Запорізької області, КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" Пологівської районної ради Запорізької області, 
враховуючи погіршення епідемічної ситуації в Запорізькій області, здійснити 
корегування маршрутів пацієнтів, хворих на СОVID-19.  

Термін виконання: до 07.04.2021 
 

4. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад: 

1) вжити невідкладних заходів щодо приведення кількості ліжкового 
фонду для лікування хворих на COVID-19 відповідно до встановленої  
затвердженим Переліком. Взяти до уваги, що забезпеченість киснем ліжкового 
фонду, виділеного для лікування хворих на COVID-19, повинна бути не менше 
80 %; 

Термін виконання: терміново 
2) надати інформацію до Штабу щодо термінів закінчення робіт по 

централізованому забезпеченню медичним киснем, вводу в експлуатацію 
відповідного обладнання для ліжок, забезпечених киснем, закладів охорони 
здоров’я, які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID – 19, та з проблемних питань, які виникають 
під час виконання зазначених робіт. 

Термін виконання: до 05.04.2021 
 

5. Державну установу «Запорізький обласний лабораторний Центр 
МОЗ України»: 

1) забезпечити щоденний моніторинг стану поширення COVID-19 в 
Запорізькій області в розрізі окремих районів та територіальних громад, 
установлених Постановою Верховної Ради України «Про утворення та 
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ліквідацію районів», зокрема, за наступними ознаками: 

кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх семи 
днів на території окремої територіальної громади перевищує 70; 

кількість виявлених нових випадків COVID-19 протягом останніх семи 
днів перевищує кількість випадків за аналогічний період на 50 та більше 
відсотків. 

Термін виконання: з 05.04.2021. 
2) інформацію щодо результатів моніторингу надавати до Штабу на 

електронні адреси: doz@zoda.gov.ua  та depczn@zoda.gov.ua. 
Термін виконання: щоденно до 12.00. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 

регіонального штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2, Олексія КУЛИНИЧА. 

 
 
 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, перший 
заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації 

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Керівника робіт                                                                        
регіонального рівня з ліквідації 
наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного 
характеру державного рівня пов’язаної 
з поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CоV-2,  
в Запорізькій області  
від 29.03.2021        № 2 
 

Персональний склад 
регіонального штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної з поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом        
SARS-CоV-2, в Запорізькій області 

Керівництво штабу 
 
КУЛИНИЧ Олексій 
Валерійович 

директор департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації - начальник штабу 
 

ТЕРЕХОВ Роман 
Леонідович 

в.о. генерального директора ДУ «Запорізький 
обласний лабораторний центр МОЗ України», 
головний державний санітарний лікар Запорізької 
області - заступник начальника штабу (за згодою) 
 

БУЛАВІНОВ Андрій 
Анатолійович 

т.в.о. директора Департаменту цивільного 
захисту населення облдержадміністрації - 
заступник начальника штабу 

Група № 1 аналізу ситуації і підготовки даних: 
Керівник групи: 
 
ВОЛОВИК  
Марина Віталіївна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління реформ і розвитку медичної допомоги 
Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

 
Члени групи: 
 
САВЧЕНКО  
Руслана Іванівна 

заступник начальника  управління кадрового і 
фінансового забезпечення – начальник відділу 
управління персоналом Департаменту охорони 
здоровя облдержадміністрації 
 

ПАВЛЮЧЕНКО  
Світлана Володимирівна 

головний спеціаліст  планово-фінансового відділу 
управління кадрового і фінансового забезпечення  
Департаменту охорони здоров'я охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

ЧЕРНЕНКО  
Світлана Валентинівна 

завідувач відділення особливо небезпечних 
інфекцій ДУ «Запорізький обласний 
лабораторний центр МОЗ України» (за згодою) 
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ЧУПРИНА  
Микола Якович 

начальник КУ «Обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 

ПОПОВ  
Вячеслав Вікторович 

головний фахівець КУ «Центр фінансово-
статистичного аналізу та матеріально-технічного 
забезпечення закладів і установ охорони 
здоров'я» Запорізької обласної ради  (за згодою) 
 

ЛІТВІН  
Олена Олександрівна 

головний фахівець КУ «Центр фінансово-
статистичного аналізу та матеріально-технічного 
забезпечення закладів і установ охорони 
здоров'я» Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

ХІМКО  
Вікторія Григорівна 

головний фахівець КУ «Центр фінансово-
статистичного аналізу та матеріально-технічного 
забезпечення закладів і установ охорони 
здоров'я» Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

СНІГУРОВ  
Дмитро Костянтинович 

заступник начальника відділу цивільного захисту 
населення і територій та режимно-секретної 
роботи Департаменту цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 
 

ПЛЕЧУН  
Віктор Миколайович 

начальник управління виробництва 
тваринницької продукції та харчової 
промисловості Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 
 

РОМАНЕЦЬ  
Андрій Олегович 

головний спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної та 
мобілізаційної роботи апарату 
облдержадміністрації  

Група № 2 безпосереднього реагування: 
Керівник групи: 
 
КОСОГОР  
Юлія Андріївна 

заступник начальника управління реформ і 
розвитку медичної допомоги – начальник відділу 
лікувально-профілактичної допомоги 
Департаменту охорони здоров'я 
облдержадміністрації 

 
Члени групи: 
 
РУБАНОВА  
Євгенія Ігорівна 

начальник відділу охорони материнства і 
дитинства управління реформ і розвитку 
медичної допомоги Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації 
 

ЧОП  
Ольга Михайлівна 

головний спеціаліст відділу лікувально-
профілактичної допомоги управління реформ і 
розвитку медичної допомоги Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації 
 

МАЩАК  
Олександр Іванович 
 

заступник генерального директора 
ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр 
МОЗ України» (за згодою) 
 

КУЛЄШ  
Ірина Олександрівна  
 

т.в.о. директора КНП "Обласна інфекційна 
клінічна лікарня" Запорізької обласної ради (за 
згодою) 
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БЕССАРАБОВ  
Юрій Миколайович  
 

директор КНП "Пологовий будинок №4" 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

ГОРБАТЕНКО  
Едуард Олександрович   
 

директор КНП "Міська лікарня №2" Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

ВІЦИНА Ірина Геннадіївна  
 
 

директор КНП "Міська лікарня №6" Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

ЗАПОРОЖЧЕНКО  
Андрій Григорійович  
 

директор КНП "Міська дитяча лікарня №5" 
Запорізької міської ради (за згодою) 
 

СМИРНОВА  
Ірина Костянтинівна   
 

директор КНП «Міська лікарня № 7» Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

НЕРЯНОВ  
Кирило Юрійович  
 

директор КНП «Міська лікарня № 9» Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

РОТКО  
Віктор Павлович   
 

директор КНП «Міська лікарня № 1» Запорізької 
міської ради (за згодою) 
 

ГАДОМСЬКИЙ  
Віталій Ігорович  
 
 
 

головний лікар КНП "Територіальне медичне 
об'єднання "Багатопрофільна лікарня інтенсивних 
методів лікування та швидкої медичної 
допомоги" Мелітопольської міської ради (за 
згодою) 
 

ЄГОРОВ  
Дмитро Володимирович   
 

директор КНП Бердянської міської ради 
"Бердянське територіальне медичне об'єднання" 
(за згодою) 
 

БРЕДИХІН  
Андрій Вікторович   
 

директор КНП "Спеціалізована медико-санітарна 
частина" Енергодарської міської ради (за згодою) 
 

КРАВЧЕНКО  
Роман Васильович   
 

головний лікар КНП «Пологівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 
(за згодою)  
 

АБРОСІМОВ  
Юрій Юрійович  

директор КНП «Дніпрорудненська 
багатопрофільна міська лікарня» (за згодою) 

САПА  
Валерій Миколайович  
 

директор КНП «Василівська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» (за згодою) 

ЧЕРНОВА  
Ольга Вікторівна  
 

т.в.о. головного лікаря КП «Веселівська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 
(за згодою) 
 

ІВАЩЕНКО  
Олег Петрович  

головний лікар КНП «Вільнянська районна 
багатопрофільна лікарня» (за згодою) 

БЄЛОВА  
Наталія Анатоліївна  
 

головний лікар КНП «Оріхівська районна 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 
(за згодою) 
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ГОГУНСЬКИЙ  
Євген Євгенович  
 

головний лікар КП «Приморська центральна 
районна лікарня» (за згодою) 
  

ПАСЄВІН  
Віталій Валерійович  
 

директор КП «Токмацька багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» (за згодою) 
 

СТРОКАНЬ  
Валерій Вікторович  

 генеральний директор КНП «Якимівська 
центральна районна лікарня» (за згодою) 
 

СОКОЛОВСЬКИЙ 
Олександр Володимирович  

директор КНП «Кам'янсько-Дніпровська 
центральна районна лікарня» (за згодою) 

Група № 3 організації роботи: 
Керівник групи: 
 
КОВАЛЬОВ  
Олександр Вікторович 
 

заступник начальника організаційного відділу 
апарату облдержадміністрації 

Члени групи: 
 
НЕСТЕРЕНКО  
Андрій Володимирович 

начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення та захисту інформації апарату 
облдержадміністрації 
  

НАДЕЖДІНА  
Ольга Олександрівна 

завідувач сектору з підготовки та випуску 
розпорядчих документів загального відділу 
апарату облдержадміністрації 

Група № 4 представників структурних підрозділів облдержадміністрації, 
органів влади, установ та організацій: 

Керівник групи 
 
БОЙКО  
Зінаїда Михайлівна 
 

керівник апарату облдержадміністрації 

Члени групи: 
 
ПЕДАШ  
Генадій Григорович 

заступник начальника Головного управління 
ДСНС України у Запорізькій області (за згодою) 
 

КРИВЕНКО  
Олександр Вікторович 

начальник відділу охорони публічного порядку, 
масових та охоронних заходів УПД Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

КУЛІШ  
Микола Костянтинович 

заступник начальника відділу чергової частину 
управління патрульної поліції в Запорізької 
області (за згодою) 
 

БЕКЕТОВА  голова Запорізької обласної організації 
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Оксана Леонідівна Товариства Червоного Хреста України (за 

згодою) 
 

ВЛАСОВА  
Світлана Миколаївна 

в.о. начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області  
(за згодою) 
              

ПАСЬКО  
Олеся Анатоліївна 
 

заступник начальника Управління – начальник 
відділу адміністративно-територіального устрої 
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

СОРОЧЕНКО  
Олена Вікторівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління координації діяльності навчальних 
закладів та аналітичної, планово-економічної, 
кадрової роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 
 

МОРОКО  
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації 
 

ПИРОЖАНСЬКА  
Ірина Олександрівна 

заступник директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 
 

РАЗУВАЄВА  
Ірина Володимирівна 

заступник директора Департаменту соціального 
захисту облдержадміністрації 
 

КОВПАК  
Владислав Олександрович 

заступник начальника Управління – начальник 
відділу з питань фізичної культури та спорту 
Управління молоді, фізичної культури та спорту 
облдержадміністрації 

Група № 5 ресурсного забезпечення: 
Керівник групи: 
 
МАТВІЇШИНА  
Оксана Євгенівна 

директор Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі  облдержадміністрації 

 
Члени групи: 
 
РЕЗНІКОВА  
Ольга Вячеславівна 

заступник начальника управління фінансів 
невиробничої сфери – начальник відділу фінансів 
соціально культурної сфери та місцевого 
самоврядування Департаменту фінансів 
облдержадміністрації 
 

БОЙКО  
Артур Юрійович 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації 
 

Група № 6 організації зв’язку: 
Керівник групи  
 
НЕСТЕРЕНКО  
Андрій Володимирович 
 

начальник відділу інформаційно-комп’ютерного 
забезпечення та захисту інформації апарату 
облдержадміністрації 

Члени групи: 
 
ПОДОЛЬСЬКИЙ  т.в.о. заступника начальника Управління 

Держспецзв’язку в Запорізькій області (за 
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Сергій Володимирович згодою) 

Група № 7 взаємодії з населенням та засобами масової інформації: 
Керівник групи: 

МАРЧУК  
Володимир 
Володимирович 

директор Департаменту інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

 
Члени групи: 
 
КАС’ЯНЕНКО  
Денис Валерійович 

начальник відділу роботи із зверненнями 
громадян апарату облдержадміністрації 
 

САВЕНКОВА  
Ольга Олександрівна 

директор КУ «Запорізький обласний контактний 
центр» Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

 
 
Начальник Штабу з ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації 
регіонального  рівня – директор 
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації   

                        
                          
                          Олексій КУЛИНИЧ  

 
 

 


