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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 20.10.2021                       м. Запоріжжя                                                № 15 
 

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. 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 



 2

коронавірусом SARS-CoV-2, який затверджений  розпорядженням від 29 березня 
2021 року № 2 

1) ВИВЕСТИ: 
з керівництва штабу Терехова Романа Леонідовича; 
з групи № 2 безпосереднього реагування Мащака Олександра Івановича; 
з групи № 3 організації роботи керівника групи Ковальова Олександра 

Вікторовича; 
з групи № 4 представників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

органів влади, установ та організацій Пирожанську Ірину Олександрівну; 
з групи № 5 ресурсного забезпечення керівника групи Матвіїшину Оксану 

Євгенівну; 
з групи № 6 організації зв’язку Подольського Сергія Володимировича. 
 
2) ВВЕСТИ: 
 до керівництва штабу Мащака Олександра Івановича, в.о. генерального 

директора ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб 
МОЗ України» - заступником начальника штабу (за згодою); 

до групи № 2 Терехова Романа Леонідовича, медичного директора                   
ДУ «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ 
України», членом групи безпосереднього реагування (за згодою); 

до групи № 3 Юр’єву Тетяну Миколаївну, начальника організаційного 
відділу-заступника керівника апарату облдержадміністрації  -  керівником групи 
організації роботи; 

до групи № 4 Пісарева Романа Анатолійовича,  заступника начальника 
відділу моніторингу пасажирських перевезень  управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації, членом групи представників структурних підрозділів 
облдержадміністрації, органів влади, установ та організацій; 

до групи № 5 Грабчилєву Людмилу Леонідівну, заступника директора 
департаменту – начальника управління економіки будівництва Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, керівником групи 
ресурсного забезпечення. 

до групи № 6 Онищенка Олега Володимирович, начальника Управління 
Держспецзв’язку в Запорізькій області, членом групи організації зв’язку (за 
згодою). 

 
3) в групі № 4 представників структурних підрозділів облдержадміністрації, 

органів влади, установ та організацій  змінити назву посади Пасько Олесі 
Анатоліївни з заступника начальника Управління – начальника відділу 
адміністративно-територіального устрою Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації на начальника відділу взаємодії з органами 
місцевого самоврядування  облдержадміністрації. 
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2. Секретаря Запорізької міської ради: 
1) опрацювати питання щодо можливості розгортання додаткових ліжок для 

надання медичної допомоги хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з урахуванням наявного кадрового 
ресурсу та можливостей щодо забезпечення киснем та надати пропозиції до 
розгляду на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. 

 
Термін виконання: до 21.10.2021 

 
3. Бердянського міського голову: 
1) вирішити питання щодо забезпеченості потреб медичним киснем                      

КНП БМР «Бердянське територіальне медичне об'єднання». 
Термін виконання: до 22.10.2021 

 
2) визначити місце розгортання центру масової вакцинації та організувати 

його роботу з чітко визначеним графіком роботи, без вихідних   
Термін виконання: до 22.10.2021 
 

4. Мелітопольського міського голову: 
1) опрацювати питання щодо можливості розгортання додаткових ліжок для 

надання медичної допомоги пацієнтам, які потребують лікування у стаціонарі 
після перенесеної гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 з урахуванням наявного кадрового ресурсу та надати 
пропозиції до розгляду на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. 

Термін виконання: до 21.10.2021 
 

2) визначити місце розгортання центру масової вакцинації та організувати 
його роботу з чітко визначеним графіком роботи, без вихідних   

Термін виконання: до 22.10.2021 
 

5. Енергодарського міського голову визначити місце розгортання центру 
масової вакцинації та організувати його роботу з чітко визначеним графіком 
роботи, без вихідних   

Термін виконання: до 22.10.2021 
 

6. Голову Пологівської районної державної адміністрації, міських голів          
міст Пологи, Оріхів, Токмак організувати центри масової вакцинації в 
Пологівському районі, а саме: містах Пологи, Оріхів та Токмаку. 

Термін виконання: до 22.10.2021 
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7. Директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації вийти з 
клопотанням до керівників приватних закладів охорони здоров’я щодо залучення 
медичних працівників для надання медичної допомоги хворим, на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та 
вакцинальної кампанії. 

Термін виконання: до 22.10.2021 
 

8. Директора департаменту охорони здоров’я Запорізької міської ради, 
начальникам відділів охорони здоров’я Бердянської і Мелітопольської міських 
рад, директорів КЗ «Запорізький медичний фаховий коледж» ЗОР,                             
КЗ «Бердянський медичний фаховий коледж» ЗОР, КЗ «Мелітопольський 
медичний фаховий коледж» ЗОР опрацювати питання щодо залучення 
працівників та студентів до роботи у вакцинальній кампанії. 

Термін виконання: до 22.10.2021 
 
9. Керівника Департаменту освіти та науки облдержадміністрації 

опрацювати питання щодо подовження шкільних канікул та надати пропозиції до 
розгляду на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. 

Термін виконання: до 21.10.2021 
 

10. Керівника  управління транспорту та зв’язку облдержадміністрації, 
секретаря Запорізької міської ради, опрацювати питання щодо обмеження 
пасажирських перевезень у громадському транспорті та надати пропозиції до 
розгляду на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій Запорізької області. 

 
Термін виконання: до 21.10.2021 

 
11. Відповідальність за  виконання цього розпорядження покласти на голів 

райдержадміністрацій та керівників органів місцевого самоврядування міст 
Бердянська, Запоріжжя, Мелітополя, Пологи, Оріхова, Токмаку. 
 

12. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації, перший 
заступник голови Запорізької 
обласної державної адміністрації 

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 

 


