
 
 

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  
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 25.06.2021                       м. Запоріжжя                                                № 9 
 

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. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації та регіонального 
координатора з питань вакцинації від COVID-19: 

1) організувати роботу як важливого суспільного заходу, тимчасового пункту 
щеплення - центру масової вакцинації населення в Запорізькій області на базі 



 2
комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» Запорізької 
обласної ради (адреса: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49). 

Термін виконання: 26.06.2021 
2) підготувати проєкт листа до голови Запорізької обласної ради щодо 

виділення приміщення, а саме комунальної установи «Запорізький обласний 
центр молоді» Запорізької обласної ради 

Термін виконання: 25.06.2021 
 

3) підготувати проєкт листа до міського голови м. Запоріжжя щодо 
організації роботи мобільних бригад, які будуть залучені до вакцинальної 
кампанії на базі тимчасового пункту щеплення -  центру масової вакцинації 
населення, розташованого у приміщенні комунальної установи «Запорізький 
обласний центр молоді» Запорізької обласної ради  за адресою: м. Запоріжжя, вул. 
Патріотична, 49 

Термін виконання: 25.06.2021 
4) організувати роботу мобільних бригад, що будуть залучені до 

вакцинальної кампанії в центрі масової вакцинації населення в Запорізькій 
області 

Термін виконання: у вихідні та 
святкові дні 

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

Термін виконання: у вихідні та 
святкові дні 

 
2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечити висвітлення проведення вакцинальної компанії 
в тимчасовому пункті щеплення - центрі масової вакцинації населення в 
Запорізькій області на базі комунального закладу «Запорізький обласний центр 
молоді» Запорізької обласної ради 

Термін виконання: постійно 
 

3. 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 та регіонального координатора з питань вакцинації від 
COVID-19 Марину КОЛЕРОВУ. 

 

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

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 

 


