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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 27.01.2022                       м. Запоріжжя                                                № 2 
 

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), розпоряджень 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»,  від 
02.12.2021 № 97 «Про надання інформації щодо виконання заходів», 
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) та  у зв'язку із значним 
зростанням кількості нових підтверджених випадків гострої респіраторної 
хвороби  COVID-19, спричиненої коронавірусом  SARS-CoV-2, а також з метою 
забезпечення надання своєчасної, безперервної медичної допомоги пацієнтам з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19  та ефективної діяльності закладів 
охорони здоров'я в регіонах 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
1. Департамент охорони здоров'я облдержадміністрацїі спільно з 



 2 
керівниками райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування 
забезпечити: 

1) проводити аналіз стану завантаженості ліжкового фонду виділеного для 
надання допомоги хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 в закладах охорони здоров'я, 
які здійснюють госпіталізацію пацієнтів з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2  та підозрою на COVID-19; 

                                                                       
Термін виконання: щоденно 

 
2) вжити заходів щодо підготовки та залучення додаткових ліжко-місць для 

надання допомоги хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі        які виділені 
для надання медичної допомоги дитячому населенню в закладах охорони 
здоров'я, які здійснюють госпіталізацію пацієнтів з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2    та підозрою на 
COVID-19 у кількості, що дозволить забезпечити надання належної медичної 
допомоги хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-
19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2   з урахуванням пікових значень 
захворюваності та госпіталізації пацієнтів під час минулорічних спалахів гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  

 
                                                                                Термін виконання:  терміново 

 
3)  переглянути та оновити маршрути пацієнтів з урахуванням необхідності 

госпіталізації та надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19 , спричиненою коронавірусом          SARS-CoV-2 та іншими 
гострими та хронічними захворюваннями, які потребують стаціонарного 
лікування з метою недопущення погіршення доступності до медичної допомоги; 

                                                                              
Термін виконання:за потребою 

 
4) узгодження стану завантаженості та наявності вільних ліжко-місць між 

закладами охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим та особам з 
підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2,   та  КНП  «ТМО «ОЦЕМД та МК» ЗОР  для оптимальної 
маршрутизації пацієнтів. 

                                                                                  Термін виконання: щоденно 
 
2. Керівників закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу 

хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечити: 
 

1) поступове розгортання (з урахуванням завантаженості) додаткових 



 3 
ліжко-місць у підпорядкованих закладах охорони здоров’я, у тому числі для 
надання медичної допомоги дитячому населенню, які надають допомогу хворим 
та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2  у кількості, не менше ніж кількість розгорнутих 
ліжко-місць під час пікових значень госпіталізації пацієнтів, які спостерігались в 
минулорічні спалахи гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (додається) 
                                                                                  Термін виконання: починаючи з 

поточного тижня 
 

2) дооснащення підпорядкованих закладів охорони здоров’я медичними 
виробами, лікарськими засобами, дезінфекційними засобами та засобами 
індивідуального захисту для надання якісної та ефективної медичної допомоги; 
                                                                                                            

Термін виконання: постійно 
 

3) суворе дотримання галузевих стандартів «Організація надання медичної 
допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)» під час здійснення 
госпіталізації та лікування пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком 
гострої респіраторної хвороби COVID-19. спричиненої коронавірусом SARS-
CoV-2; 

Термін виконання: постійно 
 

4) госпіталізацію відповідно до затвердженого регіонального маршруту 
пацієнтів з підозрілим або підтвердженим випадком гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом   SARS-CoV-2 та недопущення 
відмови у госпіталізації таких пацієнтів; 

Термін виконання: постійно 
 

5) щоденний аналіз стану завантаженості ліжок, виділених для надання 
медичної допомоги хворим та особам з підозрою на гостру респіраторну хворобу 
COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2,  та подачу верифікованої 
інформації щодо стану забезпеченості закладу до інформаційно-аналітичної 
системи МedData; 

Термін виконання: постійно 
 

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

 
 
 
                            Володимир ШУСТОВ 



Додаток  
 

Розпорядження керівника робіт з  ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації 
регіонального рівня, у зв’язку з епідемічною 
ситуацією на території Запорізької області, 
спричиненою  коронавірусом 2019-nCoV  
від                         №       

 
 

Пропозиції щодо  розгортання ліжкового фонду для лікування хворих на COVID-19 від  26.01.2022 
 

Заклад охорони здоров'я 
Загальний 

ліжковий фонд 

Запланована кількість  
ліжок  для хворих на 
COVID-19   

1 2 3 

І ХВИЛЯ 
КНП "Обласна інфекційна клінічна лікарня" ЗОР 217 200 
КНП БМР "Бердянське територіальне медичне об'єднання" 536 260 

КНП "ТМО "Багатопрофільна лікарня інтенсивних методів лікування та ШМД" ММР 615 460 

КНП "Дніпрорудненська багатопрофільна міська лікарня інтенсивного лікування" 145 66 

КНП "Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 160 80 

КНП "Пологівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 146 79 

КНП "Міська лікарня № 1" ЗМР 250 250 

КНП "Міська лікарня № 2" ЗМР 160 160 

КНП "Міська лікарня № 7" ЗМР 260 260 

КНП "Міська лікарня № 9" ЗМР 600 470 
КНП "Міська дитяча лікарня № 5" ЗМР 385 150 
Всього І хвиля: 
 

3474 2435 



 
 

1 2 3 
ІІ ХВИЛЯ 

КНП "Спеціалізована медико-санітарна частина" ЕМР 280 120 
КП "Токмацька багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 145 60 
КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР 124 25 
КНП "Якимівська центральна района лікарня" 156 80 

КНП "Міська лікарня № 6" ЗМР 320 320 
КНП «Веселівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування імені О.М. 
Колісника» ВСР 

100 50 

КНП «Кам`янсько-Дніпровська міська лікарня» Кам`янсько-Дніпровської міської ради 100 45 

КНП «Пологовий будинок №4» Запорізької міської ради 90 90 
КНП «Вільнянська районна багатопрофільна лікарня» ВРР 146 80 
КП "Приморська центральна районна лікарня" Приморської міської ради 104 60 
КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» ЗМР 710 320 
КНП  «Клініка «Сімейний лікар» Широківської сільської ради (враховуючи 
реорганізацію та зміну назви КНП«Запорізька центральна районна лікарня» 
Широківської сільської ради) 

80 55 

Всього ІІ хвиля: 2355 1305 

Всього по І та ІІ хвилях 5829 3740 
Резервна хвиля 

КНП «Михайлівська багатопрофільна лікарня» Михайлівської селищної ради 
Михайлівського району   

100 30 

КНП «Василівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Василівської 
міської ради 

165 30 

 
Всього резервна хвиля 

265 60 

 
 


