
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
КЕРІВНИКА РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

 

11.06.2021                                        № 60 
 

м. Ужгород 

 

 

Про перепрофілізацію ліжок для лікування  

хворих на гостру респіраторну хворобу  

COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2» 
 

 

          Відповідно до статті 5 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», статей 75 і 76 Кодексу цивільного захисту України, 

Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, Плану 

реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 №223, постанови 

Кабінету Міністрів України 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» (із змінами), 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 року № 311-р 

«Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2021 рік», 

рішення позапланового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 

03.06.2021 (протокол № 13) : 

 

       1. Взяти до виконання затверджений рішенням позапланового засідання 

регіональної комісії з питань ТЕБ та НС 03.06.2021 (протокол № 13) 

оновлений план перепрофілізації ліжок для лікування хворих на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронаровірусом SARS-CoV-2 у 

Закарпатській області, що додається.  

       2. Керівникам установ та підприємств сфери охорони здоров’я незалежно 

від  форм  власності, які знаходяться на території міста Ужгород забезпечити 

(у частині, що стосується) забезпечити: 

       2.1. Неухильне дотримання вимог розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Закарпатській області № 45 «Про 

визначення переліку закладів охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;  

       2.2. Безперервне надання медичної допомоги пацієнтам з гострою 

респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-



CoV-2, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та 

здоров'я; 

        2.3. Беззаперечне дотримання принципу екстериторіальності при 

транспортуванні пацієнтів до місць надання медичної допомоги хворим на 

гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2, з урахуванням вільних місць у закладах охорони здоров’я та 

можливостей 60 хвилинного часового довозу бригадою екстреної медичної 

допомоги, із суворим дотриманням протиепідемічних заходів. 

       3. Керівникам комунальних некомерційних підприємств сфери охорони 

здоров’я, визначених для надання медичної допомоги хворим на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2: 

       3.1. Із урахуванням наявного у закладах охорони здоров’я ліжкового 

фонду, забезпечити резервування та функціонування ліжкового фонду 

стаціонарних відділень закладів охорони здоров’я для госпіталізації хворих 

на СОVID-19, із розрахунку не менше 50 відсотків від наявного ліжкового 

фонду. 

       3.2. Забезпечити надання медичної допомоги хворим на COVID-19 

анестезіологічними та/або не анестезіологічними  медичними командами, 

відповідно до специфікації, яка визначена Національною службою здоров’я 

України. 

        4. Ужгородському районному управлінню поліції ГУ Національної 

поліції в Закарпатській області, управлінню патрульної поліції у 

Закарпатській області ДПП, управлінню муніципальної варти Ужгородської 

міської ради, Ужгородському управлінню головного управління 

Держпродспоживслужби в Закарпатській області продовжити контроль за 

дотриманням вимог протиепідемічних та карантинних заходів на території 

міста ( у т.ч. суб’єктами господарювання), особливо щодо необхідності 

перебування в громадських будинках і спорудах із вдягнутими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно. 

        5. Ужгородській  міськрайонній філії ДУ «Закарпатський обласний 

лабораторний центр», департаменту міського господарства забезпечити в 

повному обсязі проведення дезінфекційних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню COVID-19. 

        6.  Забезпечити належну роботу телефонних «гарячих COVID-19 ліній». 

        7. Задіяним структурним підрозділам (у частині, що стосується) 

систематично проводити серед населення інформаційно-роз’яснювальну 

роботу щодо необхідності дотримання вимог карантинних заходів. 

        8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на    

відповідальних виконавців. 

 

 

Заступник міського голови, 

керівник робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації у місті Ужгород                         Юрій РАХІВСЬКИЙ  

 
  


