КЕРІВНИК РОБІТ
З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ
СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ
КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ СОУГО-19 У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 квітня 2020 р.

Херсон

№ 35

Про забезпечення потреб населення
Херсонської
області
в
умовах
надзвичайної ситуації

Відповідно до статей 75, 76, 79 Кодексу цивільного захисту України, постанови
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19,
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (зі змінами), Положення про штаб з
ліквідації наслідків надзвичайної - ситуації, затвердженого наказом МВС України
від 26 грудня 2014 року № 1406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
16 січня 2015 року за №47/26492 та з метою запобігання поширення респіраторної
хвороби СОУГО-19, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації:
1.
Начальнику Державної служби з лікарських засобів та контролю з
наркотиками у Херсонській області ДАНЬКУ В.В., головам районних державних
адміністрацій, міським головам міст обласного та районного значення, начальнику
Херсонського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету
України АНДРЮКУ В.В. в межах повноважень:
1) забезпечити на постійній основі, на періоду карантину, моніторинг та аналіз:
необхідної номенклатури засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих
засобів, медичних виробів та медичного обладнанням для забезпечення потреб
населення Херсонської області, в умовах надзвичайної ситуації;
фактів недобросовісної конкуренції та зловживання монопольним становищем
на ринку медичних виробів та медичного обладнання, в умовах надзвичайної ситуації;
одержання, обліку і розподілу медичних виробів та медичного обладнання, у
тому числі і одержаних як гуманітарну допомогу;
визначення реальних можливостей щодо виробництва медичних виробів та
медичного обладнання;
запасів медичних виробів та медичного обладнання на складах держрезерву,
торгівельних організацій та підприємств виробників;
забезпеченості медичними виробами та медичним обладнанням сільського
населення Херсонської області, із врахуванням обсягів та періодичності його
постачання в місця продажу;
2) про хід виконання завдань, інформувати Штаб з ліквідації НС
(lorgvd@gmail.com та shtabns-ks@ukr.net) щовівторка до 17:00 год. з обгрунтованими
пропозиціями щодо шляхів покращення ситуації та вирішення нагальних питань.
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2. Начальнику штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації
РОМАСКЕВИЧУ Ю.О., директору Департаменту здоров’я облдержадміністрації
КОРОЛЕНКУ В.М. забезпечити:
1) своєчасний аналіз інформації про рівень забезпеченості та наявні потреби
населення Херсонської області у медичних виробах та медичного обладнання;
2) своєчасну розробку та впровадження оперативних планів заходів з локалізації
та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, із врахуванням рівня забезпеченості
населення Херсонської області медичними виробами;
3) своєчасну підготовку проектів відповідних управлінських рішень керівника
робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації для забезпечення потреб населення, в
умовах надзвичайної ситуації.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник робіт
з ліквідації наслідків НС

В.І.ЧАБАН

