
 
 
 
 
Про переведення територіальної 
підсистеми єдиної державної сис-
теми цивільного захисту Хмель-
ницької області у режим надзви-
чайної ситуації

 
 

На підставі статей 5, 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статті 14 та частини другої статті 78 Кодексу цивільного захисту 
України, розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року 
№ 338-р“Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у 
режим надзвичайної ситуації”, зважаючи на поширення територією України 
коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
з метою ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації при-
родного характеру державного рівня, забезпечення санітарного епідемічного 
благополуччя населення: 

1 Перевести територіальну підсистему єдиної державної системи цивіль-
ного захисту Хмельницької області у режим надзвичайної ситуації. 

2. Призначити Романа ПРИМУША, першого заступника голови обласної 
державної адміністрації, керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біоло-
гічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня на тери-
торії області, пов’язаної з поширенням на території України гострої корона-
вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі – 
надзвичайна ситуація). 

3. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самовряду-
вання, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та терито-
ріальних підрозділів центральних органів виконавчої влади: 

ввести в дію плани реагування на надзвичайні ситуації та провести 
уточнення розрахунків сил і засобів цивільного захисту, які будуть залучатися 
до здійснення заходів, передбачених цими планами; 
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здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації; 

організувати роботу оперативних груп щодо моніторингу виконання 
завдань з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації державного рівня; 

інформацію про стан виконання заходів щодо ліквідації наслідків 
надзвичайної ситуації надавати в установленому порядку до Департаменту 
охорони здоров’я облдержадміністрації. 

4. Директору Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 
Олександру ХУДЕНКУ забезпечити надання Міністерству охорони здоров’я 
України узагальненої інформації про стан виконання заходів щодо ліквідації 
наслідків надзвичайної ситуації у встановленому порядку. 

5. Координацію заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  
покласти на комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій облдержадміністрації. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 

Голова адміністрації        Дмитро ГАБІНЕТ 


