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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 13.04.2021                       м. Запоріжжя                                                № 4 
 

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), протокольного 
рішення за результатами селекторної наради  в Офісі Президента України від 
12.04.2021, 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Внести зміни до Персонального складу 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, який затверджений  розпорядженням 
від 29 березня 2021 року № 2, а саме: ввести до Групи № 2 безпосереднього 
реагування: 
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-  Малашенка Костянтина Костянтиновича – директора КНП 

«ТМО «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 
ЗОР; 

- Авраменко Наталію Вікторівну, голову постійної комісії обласної ради з 
питань охорони здоров’я, материнства та дитинства, директора                               
КНП «Обласний медичний центр репродукції людини» ЗОР. 

 
2. Керівників Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів охорони 
здоров'я І хвилі, виділених для лікування хворих на гостру респіраторну 
хворобу (COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CоV-2: 

забезпечити щоденний моніторинг стану  завантаженості  ліжок, 
виділених для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу (COVID-19), 
спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, проводити верифікацію даних, які 
вносяться до MedData. 

Термін виконання: постійно на 
період дії карантину 

 
здійснювати своєчасне корегування маршрутів пацієнтів, хворих на  

COVID-19, у разі перевищення показника завантаженості ліжок у закладах 
охорони  здоров'я І хвилі, виділених для лікування хворих на гостру 
респіраторну хворобу (COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CоV-2,   
більше, ніж 85%.  

                                                             Термін виконання: постійно на період  
                                                             дії карантину 
 
здійснити перевірку переліку медичного обладнання, визначеного як 

критичного необхідного закладам охорони здоров’я (в яких ліжко-фонд 
заповнений понад 50%) для забезпечення надання медичної допомоги хворим 
на COVID-19. Про уточнену потребу інформувати Департамент охорони 
здоров’я облдержадміністрації (на електронну адресу Департаменту: 
doz@zoda.gov.ua) 

 
                                                             Термін виконання: до 14.04.2021 
 
організувати процес придбання медичного обладнання, визначеного як 

критичного, здійснити перевірку переліку медичного обладнання, визначеного 
як критичного необхідного закладам охорони здоров’я (в яких ліжко-фонд 
заповнений понад 50%) для забезпечення надання медичної допомоги хворим 
на COVID-19, за наявні кошти медичних закладів та місцевих бюджетів. При 
дефіциті коштів надавати інформацію до Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації для її узагальнення та вжиття заходів. 

                                                             Термін виконання: невідкладно 
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Інформувати про стан придбання медичного обладнання, визначеного, 

як критичного необхідного закладам охорони здоров’я (в яких ліжко-фонд 
заповнений понад 50%) для забезпечення надання медичної допомоги хворим 
на COVID-19, за наявні кошти медичних закладів та місцевих бюджетів. 
Інформацію подавати Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.  

  
                                                             Термін виконання: щосереди 

 
3. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, міські ради міст 

Запоріжжя, Вільнянськ, Пологи, Оріхів розглянути можливість: 
подальшого розгортання додаткових ліжок у закладах охорони  здоров'я             

І хвилі, виділених для лікування хворих на гостру респіраторну хворобу 
(COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, в період  загострення 
епідеміологічної ситуації із захворювання на гостру респіраторну хворобу 
(COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, з урахуванням наявних 
можливостей кадрового та киснезабезпечення.  Взяти до уваги, що 
забезпеченість киснем ліжок, виділених для лікування хворих на гостру 
респіраторну хворобу (COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-CоV-2, 
повинна бути не менше 80% .  

При додатковому розгортанні ліжок забезпечити розгляд питання та 
прийняття рішення місцевими комісіями з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Термін виконання: терміново 
 
 опрацювати питання щодо розгортання мобільних госпіталів для 

лікування хворих на гостру респіраторну хворобу (COVID-19), спричинену 
коронавірусом SARS-CоV-2. Надати пропозиції  до керівника робіт 
регіонального рівня з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  природного 
характеру Державного рівня, пов'язаної з поширенням гострої респіраторної 
хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CоV-2, в Запорізькій 
області. 

Термін виконання: до 16.04.2021 
 

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 

 
 
 
 


