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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 27.04.2021                       м. Запоріжжя                                                № 8 
 

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) 
 
 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
1. 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: 
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1) забезпечити постійний (щоденний) моніторинг стану  

завантаженості  ліжок (у тому числі з киснем) виділених для лікування хворих 
на гостру респіраторну хворобу (COVID-19), спричинену коронавірусом SARS-
CоV-2, забезпечити дієвий контроль за обґрунтованістю госпіталізації та 
показань для подальшого стаціонарного лікування 

Термін виконання: постійно на 
період дії карантину, (щоденно, 
влючаючи вихідні та святкові дні) 
 

2) вжити заходів щодо підвищення виконавської дисципліни по 
заповненню даних, які вносяться до електронної інформаційної системи 
MedData. 
 

Термін виконання: постійно 
 

2. Керівників Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, закладів охорони 
здоров'я, що надають первинну медичну допомогу населенню області: 
 

1) забезпечити підготовку в регіонах до проведення вакцинації вакциною 
виробництва AstraZeneca, що отримана  26.04.2021 від COVAX в обсязі 13300 
доз, зокрема: 

- організацію  роботи усіх пунктів щеплень, фахівці яких пройшли 
відповідне навчання 

 
Термін виконання: до 28.04.2021 

 
- організацію реєстрації записів людей віком від 65 років для проведення 

щеплень (у розрахунку не менше 90 людей на три дні щеплень) на один пункт  
щеплення 

 
Термін виконання: у період з 28.04 по 30.04.2021 

 
- оптимальну роботу реєстратур у закладах охорони здоров’я, при яких 

утворені пункти щеплення, та оновити (за потребою) їх контактні телефони, а 
також відповідальних осіб за реєстрацію записів пацієнтів на щеплення від 
COVID-19 

 
Термін виконання: постійно 

 
2) забезпечити підготовку медичних працівників усіх пунктів щеплень, 

що будуть залучені на всіх етапах вакцинальної кампанії на регіональних 
тренінгах щодо використання вакцини виробництва AstraZeneca,  

 
Термін виконання: до 30.04.2021 
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3) забезпечити координацію роботи медичних працівників пунктів 
щеплення та мобільних бригад з вакцинації від гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), cпричиненої коронавірусом SARS-CоV-2 та реалізацію планів 
щеплень  
 

Термін виконання: 27.04. - 30.04.2021  
 

4) забезпечити якість заповнення даних щодо використання вакцини 
проти COVID-19 у електронній інформаційній системі MedData. 
 

Термін виконання: постійно 
 
3. Регіональному координатору з питань вакцинації від COVID-19 за 
результатами проведеної роботи відповідно до пп. 3 та 4 пункту 2 провести 
аналіз та визначити спроможність медичної системи області, яка залучена до 
вакцинальної кампанії  щодо обсягу вакцинації громадян на добу, з 
урахуванням виявлених недоліків в логістиці та координації дій між медичними 
працівниками. 
 

Термін виконання: у період з 27.04 по 30.04.2021 
 
4. Безпосередній контроль щодо забезпечення вакцинації покласти на 
керівників закладів охорони здоров’я області в яких розташовані стаціонарні 
пункти щеплення та в яких утворені мобільні бригади з вакцинації.  
 
5. 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 

 
 
 
 
 


