
ПЛАН 

реагування на медико-біологічну надзвичайну ситуацію 

природного характеру державного рівня,  

пов’язаної із поширенням  коронавірусної хвороби COVID-19 

 
 

І. Загальні положення 
Основними завданнями плану є забезпечення життя та здоров’я людей, 

мінімізація людських, матеріальних і фінансових втрат від впливу 

надзвичайної ситуації та економічних затрат  у період ліквідації їх наслідків.  

План визначає основні заходи щодо організації і проведення робіт з 

попередження поширення та ліквідації медико-біологічної надзвичайної 

ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби COVID-19, координацію діяльності сил і засобів, які 

залучаються до виконання завдань, узгодження термінів їх виконання.  

 

ІІ. Основні заходи реагування на медико-біологічну надзвичайну 

ситуацію природного  

характеру державного рівня: 

 

 

Перший рівень (поточний) 

 

Виконуються заходи, визначені розпорядженням керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня, пов’язану із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) від 24.03.2020 № 8. Медична допомога хворим на 

коронавірусну хворобу COVID-19 здійснюється у визначених  закладах 

охорони здоров’я першої хвилі. 

 

Другий рівень 
 

Заходи другого рівня  реалізуються  з моменту досягнення наступних 

критеріїв:  

заповнення ліжкового фонду визначених закладів охорони здоров’я для 

надання медичної допомоги хворим на COVID-19 на 50%  в межах одного  

госпітального округу; 

використання 50% наявних апаратів штучної вентиляції легень (далі - 

ШВЛ) у визначених закладах охорони здоров’я; 

задіяння 70% медичних працівників визначених закладів охорони 

здоров’я для надання медичної допомоги хворим на COVID-19; 

приріст хворих на коронавірусну хворобу COVID-19  щодня  протягом 

трьох діб від 30% випадків попередньої доби, починаючи з інтенсивного 



показника захворюваності 5 на 100 тисяч населення в межах одного  

госпітального округу. 

 

 

Запроваджуються наступні додаткові заходи. 

 
 

 

№ 

п\п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

 

Заходи медичного спрямування 
 

1 Медична допомога хворим  

здійснюється у визначених  

закладах охорони здоров’я  

першої та другої хвилі  

 
 

МОЗ 

 місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування 

 

2 Розгортання додаткових 

сортувальних майданчиків біля 

визначених закладів охорони 

здоров’я для надання медичної 

допомоги (лікування) пацієнтам з 

COVID-19та проведення 

медичного сортування  

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування 

ДСНС 

 

3 Розміщення медичного 

персоналу та інших працівників 

визначених ЗОЗ для надання 

медичної допомоги хворим на 

COVID-19, а також працівників 

лабораторних центрів МОЗ 

України в закладах визначених 

для цілодобового перебування. 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування 

 

4 Приведення в готовність  

відомчих закладів охорони 

здоров’я до прийому та 

лікування від коронавірусної 

хвороби COVID-19 цивільного 

населення 

МО, МВС, ДПСУ, 

ДСНС, НГУ 

 

5 Здійснення підготовчих заходів 

необхідних для розгортання 

відомчих мобільних госпіталів  
 

Міноборони 

МВС, ДПСУ, 

ДСНС 

 

6 Забезпечення збільшення структурні  



кількості медичного персоналу 

та ресурсів на випадок масового 

поступлення хворих на COVID-

19 

підрозділи 

охорони здоров’я 

обласних та 

Київської міської 

державних 

адміністрацій (із 

залученням 

волонтерських 

організацій 

 

Протиепідемічні та карантинні заходи 

7 Введення обмежувальних заходів 

для вільного пересування 

населення у всіх 

адміністративно-територіальних 

одиницях крім визначених 

категорій громадян та 

транспортних засобів 
 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування 

 

8 Визначення меж карантинних 

зон навколо населених пунктів, 

де оголошено карантин, 

встановлення особливого режиму 

виїзду-виїзду з них, 

облаштування та функціонування 

контрольно-пропускних пунктів 

на в’їздах-виїздах біля населений 

пунктів; 

Обласним та 

Київській міській 

державним 

адміністраціям, 

органам місцевого 

самоврядування, 

МВС, ДСНС 

 

9 Призупинення роботи об’єктів, 

крім об’єктів управління, 

життєзабезпечення, та 

визначених закладів охорони 

здоров’я  продуктових магазинів, 

аптек тощо 

органи місцевого 

самоврядування 

 

10 Активне виявлення порушників 

правил карантину та. проведення 

заходів з перевірки дотримання 

режиму самоізоляції 

громадянами які підписали 

інформовану згоду із 

застосуванням заходів 

адміністративного впливу 
 

МВС  

11 Тимчасово припинення пропуску 

осіб та транспортних засобів 

Державна 

прикордонна 

 



через державний кордон України 

крім визначених категорій 

громадян та транспортних 

засобів 
 

служба України 

12 Посилення дезінфекційних 

заходів у транспортних засобах; 

приміщеннях, будівлях і 

спорудах різного призначення; 

запровадження щоденного миття 

та дезінфекції проїжджої частини 

доріг, тротуарів, прибудинкових 

та інших територій населених 

пунктів 

Обласним та 

Київській міській 

державним 

адміністраціям, 

органам місцевого 

самоврядування 

ДСНС 

 

 

Заходи іншого характеру 
 

13 Здійснення доставки/евакуації 

громадян України, які 

повертаються із-за кордону від 

пунктів пропуску до найближчих 

населених пунктів, автобусних та 

залізничних станцій з їх 

подальшою обсервацією 

Обласним та 

Київській міській 

державним 

адміністраціям, 

органам місцевого 

самоврядування 

ДСНС 

 

 

Третій рівень 
 

Заходи третього рівня реалізуються за умови досягнення наступних 

критеріїв:  

заповнення ліжкового фонду визначених закладах охорони здоров’я 

першої та другої хвилі для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 

на 70% в межах одного госпітального округу; 

використання 90%  наявних апаратів ШВЛ у визначених закладах 

охорони здоров’я першої та другої хвилі для надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19; 

задіяння 70% медичних працівників визначених закладах охорони 

здоров’я першої та другої хвилі для надання медичної допомоги хворим на 

COVID-19; 

щоденний приріст хворих, не припиняється, незважаючи на застосовані 

заходи  

 

 

 

 

 



Запроваджуються наступні додаткові заходи 

 

№ 

п\п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

 

Заходи медичного спрямування 
 

1 Розгортання та організація 

роботи додаткових відомчих 

медичних закладів служби з 

прийому та лікування від 

коронавірусної хвороби 

COVID-19 цивільного 

населення 

МО, МВС, 

ДПСУ, ДСНС, 

НГУ 

 

2 Розгортання та організація 

роботи мобільних госпіталів з 

прийому та лікування від 

коронавірусної хвороби 

COVID-19 цивільного 

населення 

МО, МВС, 

ДПСУ, ДСНС 

 

3 Мобілізація всіх 

військовозобов’язаних 

медичних працівників та інших 

категорій працівників. 

Міноборони 

МВС 

 

4 Розгортання постів для 

контролю за виконанням 

карантинних заходів із 

залученням особового складу 

збройних сил України 

МВС 

МО 

Державна 

прикордонна 

служба України 
 

 

 

Протиепідемічні та карантинні заходи 
 

5 Застосування всіх можливих 

обмежувальних заходів 

передбачених чинним 

законодавством України  
 

МОЗ 

МВС 

Міноборони 

Інші ЦОВВ в 

межах 

повноважень 

 

6 Створення територіальних 

формувань цивільного захисту 

із залученням громадських та 

волонтерських організацій для 

проведення великих обсягів 

робіт з ліквідації наслідків 

Обласним та 

Київській міській 

державним 

адміністраціям, 

органам 

місцевого 

 



надзвичайної ситуації, 

відповідно до Порядку 

утворення, завдання та функції 

формувань цивільного захисту, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

Кабінету Міністрів України № 

787 від 9 жовтня 2013 р.; 

самоврядування 

7 Проведення дезінфекційних 

заходів у транспортних засобах 

міського  сполучення; 

приміщеннях, будівлях і 

спорудах різного призначення; 

щоденної дезінфекції 

проїжджої частини доріг, 

тротуарів, прибудинкових та 

інших територій населених 

пунктів 

із залученням підрозділів РХБЗ 

ЗСУ 

Обласним та 

Київській міській 

державним 

адміністраціям, 

органам 

місцевого 

самоврядування 

ДСНС 

 

 

Заходи іншого характеру 
 

8 Проведення, у разі потреби, 

евакуаційних заходів населення 

(із зони карантину – евакуація 

відбувається через обсерваційні 

госпіталі); 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

самоврядування 

 

 

 

Четвертий рівень 

 
Вичерпання ресурсів системи охорони здоров’я  

 

Запроваджуються наступні додаткові заходи 

 

№ 

п\п 

Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

 

Заходи медичного спрямування 
 

1 Розгортання додаткового 

ліжкового фонду на 

немедичних 

місцеві органи 

виконавчої влади 

органи місцевого 

 



інфраструктурних об’єктах, 

які використовуються у якості 

спеціалізованих закладів 

охорони здоров’я 

самоврядування 

2 Активація протоколів 

медичного сортування з 

пріоритетом надання 

медичної допомоги хворим із 

більшими шансами на 

виживання 
 

структурні 

підрозділи 

охорони здоров’я 

обласних та 

Київської міської 

державних 

адміністрацій 

 

 

 

 
 


