
 
 
 
 

Про організацію та діяльність 
закладів охорони здоров’я області 
в умовах пандемії гострої респі-
раторної хвороби COVID-19, спри-
чиненої коронавірусом SARS-CoV-2

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року № 211 
“Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, з метою забезпе-
чення доступності медичної допомоги населенню області, заслухавши інфор-
мацію з цього питання (додається): 

1. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати керівни-
кам органів місцевого самоврядування: 

1) розглянути питання щодо перспективного плану розвитку закладів 
охорони здоров’я, упорядкування їх структури та штату на засіданнях колегій 
районних державних адміністрації, засіданнях виконавчих комітетів органів 
місцевого самоврядування; 

2) забезпечити матеріально-технічне оснащення закладів охорони здо-
ров’я медичним обладнанням, апаратурою, інвентарем, комп’ютерною техні-
кою відповідно до Примірних табелів оснащення; 

3) вживати заходів щодо своєчасної оплати комунальних послуг та по-
кращення матеріально-технічного стану будівель закладів охорони здоров’я; 

4) вживати заходів з покращення стану місцевих доріг до закладів охо-
рони здоров’я та забезпечення автобусного сполучення сіл з громадами, 
сільськими амбулаторіями; 

5) сприяти налагодженню стабільної роботи Інтернет-провайдерів; 
6) забезпечити виконання рішень госпітальної ради Хмельницького гості-

тального округу у частині компетенції закладів охорони здоров’я; 
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7) сприяти реалізації пілотного проєкту щодо осучаснення приймальних 
відділень опорних лікарень; 

8) здійснювати моніторинг ефективності співпраці закладів охорони здо-
ров’я із Національною службою здоров’я України; 

9) забезпечити дотримання вимог з протидії поширенню гострої корона-
вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на відпо-
відній території; 

10) активізувати роботу щодо масової імунізації населення проти корона-
вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2. Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації 
(Олександр ЗАВРОЦЬКИЙ): 

1) сприяти створенню повнопрофільної обласної дитячої лікарні шляхом 
реконструкції та добудови корпусів та регіонального перинатального центру 
ІІ рівня на базі Шепетівської багатопрофільної лікарні; 

2) продовжити роботу з координації діяльності закладів охорони здоров’я 
області в умовах пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричи-
неної коронавірусом SARS-CoV-2. 

3. Про виконання розпорядження поінформувати Департамент охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації до 24 грудня 2021 року для 
подальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 
25 січня 2022 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


