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РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.08.2021 Миколаїв № 16

Про посилення заходів з 

попередження, протидії 

розповсюдженню коронавірусної 

хвороби COVID-19 та ліквідації її 

наслідків на території 

Миколаївської області

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338 

«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації»:

1. Головному управлінню Національної поліції в Миколаївській 

області (Шайхет С.О.), Головному управлінню Держпродспоживслужби в 

Миколаївській області (Мельников Д.Ю.), управлінню Укртрансбезпеки у 

Миколаївській області (Гринюк О. А.), управлінню інфраструктури 

облдержадміністрації (Сікорський С.В.), управлінню охорони здоров’я 

облдержадміністрації (Бабін О.Д.), ДУ «Миколаївський обласний центр 

контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» 

(Клочко В.І.) та за участю посадових осіб органів місцевого самоврядування 

вжити заходів в межах повноважень щодо посилення контролю за дотриманням 

суб’єктами господарювання та населенням області обмежувальних 

протиепідемічних заходів, визначених постановою Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня № 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), зокрема:

дотримання вимог щодо носіння масок в громадських будинках та 

спорудах, в громадському транспорті, та під час проведення масових заходів;

дотримання фізичної дистанції;

дотримання вимог щодо кількості пасажирів в громадському транспорті 

під час перевезення пасажирів;

контролю дотримання режиму самоізоляції особами, які підлягають 

самоізоляції.



2. Управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації (Бабін О.Д.):

2.1. Забезпечити перегляд та оновлення маршрутів щоденного забору та 

доставки зразків біологічного матеріалу з пунктів забору біологічного 

матеріалу в лабораторії, що проводять дослідження на гостру респіраторну 

хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання 

розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру, пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19 на території Миколаївської області 

від 17.12.2020 № 42 «Про організацію тестування на гостру респіраторну 

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

2.2. Забезпечити неухильне дотримання медичними працівниками 

закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, вимог 

галузевих стандартів медичної допомоги «Коронавірусна хвороба (COVID-19)», 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я від 28 березня 2020 року 

№ 722 «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну 

хворобу (COVID-19)», зокрема:

виявлення нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19);

направлення на тестування на гостру респіраторну хворобу COVID-19 

осіб, які відповідають критеріям підозрілого випадку або в рамках 

диференціальної діагностики у пацієнтів з вірусною пневмонією та/або ТГРС, 

та/або інших ГРВ1;

реєстрація та моніторинг випадків інфікування та захворювання;

епідеміологічний нагляд та медичний супровід за особами, які 

перебувають на амбулаторно-поліклінічному лікуванні, та за особами, що були 

в тісному контакті з особою із підтвердженим випадком на COVID-19;

організація надання первинної медичної та амбулаторно-поліклінічної 

допомоги особам з підозрою на COVID-19 та пацієнтам з легким перебігом 

COVID-19;

організація стаціонарного лікування пацієнтів у випадках середньої 

тямкості і тяжкого перебігу COVID-19.

3. ДУ «Миколаївський обласний центр контролю та профілактики 

хвороб Міністерства охорони здоров'я України» (Клочко В.І.):

3.1. Забезпечити верифікацію первинної інформації про осіб, яки мали 

контакт з підтвердженим випадком коронавірусної хвороби (COVID-19);

3.2. Забезпечити своєчасне проведення ПЛР-досліджень на коронавірусну 

хворобу COVID-19 згідно із галузевими стандартами медичної допомоги 

«Коронавірусна хвороба (COVID-19)», затверджених наказом Міністерства 

охорони здоров’я від 28 березня 2020 року № 722 «Організація надання



медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)», відповідно 

до доставлених зразків.

4. Керівникам підприємств, установ, організацій та іншим суб’єктам 

господарювання Миколаївської області незалежно від форми власності сприяти 

проведенню епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на 

коронавірусну хворобу, зокрема в частині виявлення осіб, які мали контакт з 

підтвердженим випадком коронавірусної хвороби COVID-19, для забезпечення 

їх медичного супроводу.

5. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (Бабін О.Д.), 

керівникам закладів охорони здоров’я, головам райдержадміністрації, міських, 

селищних, сільських рад територіальних громад Миколаївської області 

забезпечити виконання вимог розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру, 

пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 на території 

Миколаївської області від 17 серпня 2021 року № 15 «Про посилення заходів з 

проведення кампанії по вакцинації населення Миколаївської області від 

коронавірусної хвороби COVID-19».

6. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з

громадськістю облдержадміністрації (Іваненко О.О.), головам

райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських рад територіальних 

громад Миколаївської області забезпечити опублікування цього розпорядження 

на офіційних сайтах облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських, 

селищних, сільських рад, в засобах масової інформації та соціальних мережах.

7. Начальнику обласного штабу з ліквідації НС (Ігнатенков О.С.) 

довести розпорядження до відома керівників територіальних управлінь та 

структурних підрозділів облдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Ігор КУЗЬМ И


