
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про переведення Запорізької міської ланки територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту в режим функціонування підвищеної 
готовності 
 
 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 03.02.2020 № 93-р «Про заходи щодо запобігання занесенню і 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV» (надалі – COVID-19), з метою запобігання 

виникненню та ліквідації можливої надзвичайної ситуації (далі – НС) на 

території міста Запоріжжя внаслідок поширення гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, організації медико-санітарних заходів, 

надання медичної допомоги постраждалим: 

1. Перевести органи управління і підпорядковані сили та засоби 

цивільного захисту (далі – ЦЗ) Запорізької міської ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи ЦЗ (далі – Запорізька міська ланка) та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій м. Запоріжжя в режим підвищеної готовності. 

2. Затвердити План дій щодо попередження та розповсюдження гострої 

респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 (додається). 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, 

закладів міста, місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя: 

негайно приступити до виконання заходів Плану, зазначеного в пункті 2 

розпорядження; 

активізувати роботу з проведення спостереження та контролю за станом 

поширення гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-

19, обстановкою на об'єктах і прилеглих до них територіях; 

розробити плани комплексних заходів щодо захисту працівників 

виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, закладів та населення 

міста з урахуванням усіх можливих проявів і масштабів розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та 

надати їх на погодження до місцевої комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних ситуацій м. Запоріжжя; 
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забезпечити координацію заходів по запобіганню захворюваності на 

гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19, та в ході 

ліквідації її наслідків на усіх рівнях; 

підготувати пропозиції щодо визначення джерел, обсягу і порядку 

фінансування заходів реагування на гостру респіраторну хворобу; 

визначити можливість залучення підприємств міста до виготовлення 

засобів індивідуального захисту, засобів дезінфекції та лікування хворих; 

провести відповідну роботу з уточнення порядку функціонування в 

режимі надзвичайного стану, в разі його запровадження, згідно з вимогами 

Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконкому ради Омельяновича Р.А. 
 
 
Міський голова В.В.Буряк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови 
_____________ №_____ 

 
 

ПЛАН 
дій щодо попередження та розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019 

 
№ 
з/п 

Назва заходу Відповідальний за виконання Термін виконання 

Заходи щодо попередження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-2019 
1 2 3 4 

1. 

Забезпечити підвищену готовність закладів охорони здоров’я до прийому, 
спостереження та транспортування осіб із підозрою на захворювання гострою 
респіраторною хворобою, спричиненою коронавірусом COVID-19, в опорні 
стаціонари області (відповідно до стандартів медичної допомоги «Коронавірусна 
хвороба COVID-19», затверджених наказом МОЗ України від 25.02.2020 №552) 
 

департамент охорони здоров’я 
міської ради 

15.03.2020 

2. 

Організувати підготовчу роботу із забезпечення незнижувального запасу 
медикаментів, оснащення та обладнання, рекомендованих для лікування 
відповідних хворих; засобів індивідуального захисту медичного персоналу 
 

Березень 

3. 
Привести у підвищену готовність заклади охорони здоров’я міста 
 

15.03.2020 

4. 
У разі необхідності забезпечити створення мобільних медичних бригад з метою 
активного виявлення хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену 
коронавірусом COVID-19 

15.03.2020 

5. 

Розпочинати перший урок в загальноосвітніх закладах з роз’яснювальної роботи 
щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил для упередження 
коронавірусної інфекції 2019-nCoV, запровадити проведення п’ятихвилинок 
«Чисті руки – запорука здоров’я». Розповсюдити серед учнів, вихованців 
дошкільних закладів та їх батьків інформаційні флаєра з правил поведінки під 
час гострої вірусної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 

 
 
 
 
 

департамент освіти і науки 
міської ради 

 
 
 

Березень 

6. 

Провести роз’яснювальну роботу з батьками про заборону відвідування дітям з 
підозрою на ГРВІ загальноосвітніх та дошкільних закладів, занять в закладах 
позашкільної освіти. Вчителям, вихователям не допускати до занять дітей з 
симптомами захворювання на ГРВІ 
 

Березень 
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7. 
Проводити щоденний моніторинг захворювань учнів, вихованців дошкільних 
закладів 
 

  

8. 

Посилити контроль за проведенням протиепідемічних та дезінфекційних заходів 
в загальноосвітніх, дошкільних закладах, позашкільної освіти, установах 
культури, спортивних закладах 
 

департамент освіти і науки 
міської ради; 

департамент спорту, 
сім’ї та молоді міської 

ради; 
департамент культури та 

туризму міської ради 

Негайно 

9. 
Перед початком проведення навчання, виховного процесу, масових заходів 
забезпечувати проведення дезінфекційних заходів та провітрювання приміщень 
 

Постійно 

10. 
Забезпечити заклади освіти та культури необхідною кількістю антисептичних 
засобів, диспансерами, дозаторами для дотримання заходів гігієни рук 
 

Березень 

11. 

Суб’єктам господарювання організувати проведення заходів з посилення режиму 
поточної дезінфекції в місцях масового скупчення людей (ринки, супермаркети, 
кінотеатри, заклади громадського харчування), рекомендувати суб’єктам 
господарювання забезпечити свої об’єкти належною кількістю антисептичних 
засобів, диспансерами, дозаторами для дотримання заходів гігієни рук. 
Забезпечити у необхідній кількості медичними масками персонал, який працює 
безпосередньо у місцях з масовим скупченням людей, дотримуватися правил 
утилізації медичних масок після їх використання 
 

керівники, підприємств, 
установ, закладів міста 

 
Березень 

13. 

Розглянути можливість створення резервного фонду міського бюджету на 
придбання медичного обладнання, лікарських, дезінфекційних засобів, засобів 
індивідуального захисту 
 

департамент фінансової та 
бюджетної політики 

міської ради 
До 30.03.2020 

14. 

Організувати рейдові перевірки ЗКПМЕ «Запоріжелектротранс», перевізників 
усіх форм власності, які забезпечують пасажирські перевезення у м. Запоріжжі, 
щодо дотримання заходів з посилення режиму поточної дезінфекції 
транспортних засобів 

управління з питань 
транспортного забезпечення 

та зв’язку міської ради; 
 

Березень – травень 

15. 

Забезпечити реалізацію повноважень Держпродспоживслужби у сфері 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства щодо проведення 
профілактичних і протиепідемічних заходів, направлених на запобігання 
захворюваності на коронавірус на території м. Запоріжжя. Брати участь у 
проведенні санітарно-епідеміологічних розслідувань в разі підозри на 
захворювання корона вірусом 
 
 

Запорізьке міське управління 
ГУ Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області 
Постійно 
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16. 
Вирішити питання щодо 100% забезпечення персоналу КП «Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя», який контактує з пасажирами, засобами індивідуального 
захисту, необхідною кількістю безконтактних термометрів.  

КП «Міжнародний аеропорт 
Запоріжжя» 

15.03.2020 

17. 
Ввести масочний режим для водіїв та кондукторів у громадському транспорті, 
перед виходом на маршрут, забезпечити проведення їх температурного скринінгу 
 

управління з питань 
транспортного забезпечення 

та зв’язку міської ради 

15.03.2020 

18. 
На початковій та кінцевій зупинках проводити провітрювання транспорту та 
вологе прибирання 
 

Постійно 

19. 

Забезпечити проведення заходів з посилення режиму поточної дезінфекції в 
приміщеннях з надання адміністративних послуг, закладах соціального захисту, 
ввести масочний режим для співробітників. Розмістити в цих приміщеннях 
інформаційні плакати та флаєра з правил поведінки під час гострої вірусної 
хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19 
 

департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 

міської ради 

Березень-травень 

20. 

Забезпечити виготовлення наочної агітації (листівки, брошури, флаєра, буклети) 
з правил поведінки під час гострої вірусної хвороби, спричиненої коронавірусом 
COVID-19 
 

департамент охорони здоров’я 
міської ради 

Березень 

21. 

Провести розрахунки потреб в засобах захисту та лікування, дезінфекційних 
препаратів, обладнання, необхідного для запобігання розповсюдження 
коронавірусу та надання медичної допомоги. Підготувати бюджетний запит та 
надати до департаменту фінансової та бюджетної політики міської ради. 
 

27.03.2020 

22. 
Визначити джерело фінансування потреби необхідних медичних засобів та 
опрацювати питання створення резервного фонду для додаткового фінансування 
заходів, в разі поширення інфекції 

департамент фінансової та 
бюджетної політики міської 

ради 
Негайно 

 
Заходи при виявленні першого хворого на гостру респіраторну вірусну хворобу, спричинену корона вірусом COVID-19 

 

1. 
Проведення дезінфекції в місцях перебування хворого 
 

департамент охорони здоров’я 
міської ради 

Негайно 
2. 

Організація медичного нагляду за членами родини хворого, колективом де 
працював хворий та іншими громадянами з якими контактував хворий протягом 
14 днів з можливими карантинними заходами 

3. 
Проведення карантинних заходів на підприємствах, закладах, організаціях, 
установах 

керівники виконавчих органів 
міської ради, підприємств, 

установ, закладів міста 
Негайно 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
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4. 

 
В разі необхідності, призупинення роботи закладів освіти, бібліотек,театрів, 
розважальних закладів, місць масового перебування людей 

департамент освіти і науки 
міської ради; департамент 

спорту, сім’ї та молоді міської 
ради;  

департамент культури та 
туризму міської ради 

 
 

Негайно 

5. 
Проведення обстеження сімейними лікарями пацієнтів з симптомами гострої 
респіраторної хвороби за місцем проживання 
 

департамент охорони здоров’я 
міської ради 

Негайно 

6. 
Організація дезінфекції усіх транспортних засобів, що здійснюють перевезення 
пасажирів 
 

управління з питань 
транспортного забезпечення 

та зв’язку міської ради 
Негайно 

7. 

Проведення дезінфекції майданчиків і контейнерів для сміття департамент з управління 
житлово – комунальним 

господарством міської ради;  
районні адміністрації міської 

ради; управляючі компанії 

Негайно 

8. 
Підготовка лікувальних закладів до переходу в режим надзвичайної ситуації 
 

департамент охорони здоров’я 
міської ради 

Негайно 

9. 
Розробка нормативної документації для введення, в разі необхідності, режиму 
надзвичайної ситуації 

керівники виконавчих органів 
міської ради 

Негайно 

 
Заходи у випадку введення режиму надзвичайної ситуації (надзвичайного стану) 

 

1. 
Призупинення роботи усіх підприємств, за винятком об’єктів життєзабезпечення, 
екстрених служб, підприємств з циклом виробництва 
 

керівники виконавчих органів 
міської ради, підприємств, 

установ, закладів міста 

Негайно 

2. 
Призупинення роботи всіх видів громадського транспорту 
 

Негайно 

3. 
Призупинення виїзду за межі міста 
 

Негайно 

4. Відміна або скорочення масових заходів Негайно 

5. 

Відпрацювання заходів по підтриманню запасів продуктів харчування та першої 
необхідності на достатньому рівні 
 
 

департамент надання 
адміністративних послуг та 
розвитку підприємництва 

міської ради  

Негайно 
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6. 
Оприлюднення на міському сайті інформації для жителів міста про зони 
розповсюдження коронавірусу, місця відвідування хворими на коронавірус 
 

Управління внутрішньої 
політики, преси та інформації 

міської ради 
Негайно 

7. 

Відпрацювати бази даних по контактним особам ВП Запорізький міський відділ 
ДУ «Запорізький обласний 
лабораторний Центр МОЗ 

України» 

Негайно 

8. 
Вжиття інших заходів, передбачених ЗУ «Про правовий режим надзвичайного 
стану» 

керівники виконавчих органів 
міської ради, підприємств, 

установ, закладів міста 
Негайно 

 
 
Начальник управління з питань попередження  
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення міської ради В.О.Закальський 
 
 
Керуючий справами виконкому ради Р.А.Омельянович 


