
 
 

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 

 
просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, Е-mail: adm@zoda.gov.ua, сайт: www.zoda.gov.ua 

 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від ___________                        м. Запоріжжя                                          №  16 
 

 
Про розподіл кисневих концентраторів для забезпечення подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну 
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою                 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, серед закладів 
охорони здоров’я 

 
Керуючись статтями 13, 22 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», відповідно до статей 75, 76 Кодексу цивільного захисту 
України, Плану реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 № 223, 
постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2020 № 224 «Про затвердження 
переліку лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, 
необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби (COVID-19), які звільняються від сплати ввізного мита 
та операції з ввезення яких на митну територію України звільняються від 
оподаткування податком на додану вартість» (зі змінами), від 20.03.2020 № 225 
«Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України» (зі 
змінами) та від  09.10.2020 № 923 «Про виділення коштів для забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2», розпоряджень голови 
Запорізької обласної державної адміністрації від 22.10.2020 № 475 «Про 
затвердження обсягу субвенції  з державного бюджету для забезпечення 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я на 2020 рік» (зі 
змінами та доповненнями), від 26.03.2021 № 193 «Про внесення змін до 
розпорядження голови облдержадміністрації від 26.03.2020 № 126 «Про 
призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  
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регіонального рівня та утворення регіонального штабу з ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації» (зі змінами), враховуючи розпорядження керівника 
робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 
природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-19) від 19.10.2021 № 70 «Про затвердження 
змін до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації 
пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2», підпункту 1 пункту 3 протоколу позачергового 
засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Запорізької області від 26.11.2020 № 41, наказ 
Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації від 02.12.2020 № 1287 
«Про визначення розпорядника коштів обласного бюджету», лист 
комунального підприємства «Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного 
лікування» Токмацької міської ради від 22.10.2021 № 04/2312 «Про потребу у 
кисневих концентраторах», з метою оперативного вжиття заходів з протидії 
розповсюдженню коронавірусної хвороби COVID-19, ліквідації її наслідків,  
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Затвердити тимчасовий розподіл кисневих концентраторів для 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які 
надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, серед закладів 
охорони здоров’я Запорізької області (додається). 

Термін виконання - негайно. 
 

2. Запропонувати директору комунального некомерційного  підприємства 
«Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської 
міської ради, яке залучають для надання медичної допомоги хворим COVID-19, 
організувати передачу 9 кисневих концентраторів до комунального 
некомерційного підприємства «Обласна клінічна інфекційна лікарня» 
Запорізької обласної ради. 

 
3. Запропонувати директору комунального некомерційного підприємства 

«Обласна клінічна інфекційна лікарня» Запорізької обласної ради організувати 
передачу 9 кисневих концентраторів до комунального підприємства 
«Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької 
міської ради (шляхом передачі на відповідальне зберігання з правом 
використання) до моменту завершення потреби в існуванні мобільного 
кисневого парку згідно з  додатком. 

Термін виконання – негайно. 
 

4. Запропонувати директору комунального підприємства «Токмацька 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Токмацької міської ради, яке 
залучають для надання медичної допомоги хворим COVID-19:  

1) здійснити отримання кисневих концентраторів (шляхом отримання на 
відповідальне зберігання з правом використання) до моменту завершення 
потреби в існуванні мобільного кисневого парку згідно з додатком та 
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забезпечити контроль за їх раціональним використанням; 
2) взяти на контроль ведення бухгалтерського обліку та звітності 

одержаних кисневих концентраторів (шляхом отримання на відповідальне 
зберігання з правом використання) до моменту завершення потреби в існуванні 
мобільного кисневого парку,  відповідно до чинного законодавства; 

Термін виконання – негайно. 
 

3) надавати на електронну пошту Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації doz@zoda.gov.ua інформацію щодо кількості 
кисневозалежних пацієнтів, життєдіяльність яких підтримується за рахунок 
використання кисневих концентраторів. 

Термін виконання – щоп’ятниці . 
 

5. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації надавати  
інформацію щодо кількості кисневозалежних пацієнтів, життєдіяльність яких 
підтримується за рахунок використання кисневих концентраторів, керівнику 
робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, першому заступнику голови 
Запорізької обласної державної адміністрації  Володимиру Шустову. 

Термін виконання - щоп’ятниці. 
 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  начальника 
регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації,                          
директора Департаменту охорони здоров’я Запорізької обласної державної 
адміністрації Олексія Кулинича.  

 
 
 

Керівник робіт з ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій, перший заступник  
голови Запорізької обласної  
державної адміністрації            Володимир ШУСТОВ 

 


