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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 05.04.2021 р.                      м. Запоріжжя                                                № 3 
 

Про ліквідацію наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня 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. Керівників закладів охорони здоров’я, які визначені в Переліку  
закладів охорони здоров’я Запорізької області з визначенням кількості 
ліжкового фонду для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу  
СОVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CоV-2 (далі - Перелік) (далі - 
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СОVID-19), який затверджений протоколом позачергового засідання 
регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Запорізької області від 01.04.2021 № 9, директору комунального 
некомерційного підприємства «ТМО «Обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради  забезпечити: 
 
 надання медичних послуг з лікування хворих на СОVID-19 за 
екстротеріторіальним принципом відповідно до принципів програми медичних 
гарантій визначених в п. 2   ст. 5 Закону України «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», з урахуванням завантаженості 
визначених закладів охорони здоров’я та важкості стану хворого; 

Термін виконання: на період карантину 
 
 укдадання угод на альтернативне постачання медичного кисню з 
постачальниками на випадок перебої з постачання медичного кисню у наявних 
постастачальників; 

Термін виконання: до 12.04.2021 
 

проведення верифікації ліжок визначених для лікування хворих на    
СОVID-19 відповідно інформації зазначеної в медичній інформаційній системі 
«MEDATA» та проінформувати Департамент охорони здоров’я 
облдержадміністрації.  

Термін виконання: до 07.04.2021 
 

2. Департамент охорони здоров’я виконавчого комітету Запорізької 
міської ради провести розрахунки та надати до Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації план розгортання додаткових не менш 100 ліжок (до 
визначених Переліком 1073 ліжок) для лікування хворих на СОVID-19 з 
централізованою подачею медичного кисню не менше 80 %;.  

Термін виконання: до 10.04.2021 
 

3. Керівників   департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради, 
відділу охорони здоров’я Бердянської міської ради,  комунального 
некомерційного підприємства "Кам’янсько-Дніпровська центральна районна 
лікарня" Кам'янсько-Дніпровської районної ради поінформувати  регіональний 
штаб 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, щодо термінів закінчення робіт по централізованому 
киснезабезпеченню, вводу в експлуатацію обладнання та ліжок, закладів які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з COVID – 19, за рахунок  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт з 
централізованого забезпечення киснем закладів охорони здоров’я через 
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.  

                                                                            Термін виконання: до 07.04.2021 
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4. 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 

 


