
 

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я  

 

НАКАЗ 
 

12.01.2018 р.  м. Вінниця     № 61 

 

Про затвердження Порядку подання 

оперативної інформації 

 

 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України 

«Про екстрену медичну допомогу», наказу МОЗ України від 18.02.2015 року 

№75 «Про додаткові заходи щодо функціонування закладів охорони здоров’я в 

умовах особливого періоду та подолання наслідків надзвичайної ситуації 

державного рівня соціального та воєнного характеру» та з метою 

удосконалення системи подання оперативної інформації про надзвичайні 

ситуації та надзвичайні події,-  
 

Н А К А З У Ю:  

 

 1. Затвердити Порядок подання оперативної інформації про надзвичайні 

ситуації та надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними хворобами, 

отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками в 

функціональній підсистемі охорони здоров’я Вінницької області в межах 

Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

(далі – УІАС НС) (додається). 

 2. Визначити єдині телефонні номери для подання оперативної 

інформації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та 

надзвичайних подій, пов’язаних з інфекційними хворобами, отруєннями людей 

та іншими медико-санітарними наслідками: 

- оперативно-чергова служба КУ «ТМО «Вінницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ЦІЛОДОБОВО: 

103;  0432 329 301;  0432 670 120;  067 433 58 83 

3. Директору Департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради, 

головним лікарям ТМО, ЦРЛ, ОЛІЛ, ЛПЛ, ЛВЛ, ЦПМСД, обласних закладів 

охорони здоров’я, директорам медичних коледжів під персональну 

відповідальність: 

- забезпечити оперативне інформування Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації про всі випадки надзвичайних ситуацій та надзвичайних 

подій, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей та іншими 

медико-санітарними наслідками, згідно Порядку за визначеними єдиними 



телефонними номерами (п.2 цього наказу) та оперативне реагування на них; 

 - наказом по закладу призначити одного із заступників головного лікаря 

відповідальним за оперативне інформування про надзвичайні ситуації та 

надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей і 

іншими медико-санітарними наслідками та визначити цілодобову чергову 

службу закладу, на яку покласти обов’язки щодо цілодобового збирання, 

накопичення, аналітичної обробки інформації про медико-санітарні наслідки 

НС і НП та передачі до оперативного чергового КУ «ТМО «Вінницький 

обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»»; 

- вимоги наказу, Порядок довести до керівного складу та відповідальних 

посадових осіб під підпис; 

- провести заняття з відповідальними та зацікавленими посадовими 

особами, оновити документацію чергових служб, з черговими службами 

організувати проведення, не менше одного разу на місяць, практичних 

тренувань по діях при надзвичайних ситуаціях та подіях; 

- в термін до 23.01.2018 року надати до Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації по електронній пошті  alz_0-8@ukr.net інформацію про 

заступника головного лікаря відповідального за оперативне інформування (ПІБ, 

посада, мобільний телефон) та телефони цілодобової чергової служби. 

 4. Головному лікарю КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф»» Пірникозі А.В.: 

- забезпечити своєчасне, згідно затвердженого "Порядку", оперативне 

інформування керівництва Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації, Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації, 

Головного управління ДСНС України у Вінницькій області, МОЗ України про 

надзвичайні ситуації та надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними 

хворобами, отруєннями людей та іншими медико-санітарними наслідками; 

- забезпечити цілодобову роботу оперативного чергового (на базі 

цілодобового поста старших лікарів центральної оперативної диспетчерської): 

цілодобове збирання, накопичення, аналітичну обробку інформації про медико-

санітарні наслідки надзвичайних ситуацій та надзвичайних подій та її передачу, 

згідно Порядку, оповіщення керівного складу, роботу оперативного чергового 

регламентувати наказами, інструкціями та рекомендаціями по закладу; 

- про всі випадки несвоєчасного інформування закладами охорони 

здоров’я області оперативного чергового про надзвичайні ситуації та 

надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей 

та іншими медико-санітарними наслідками інформувати Департамент охорони 

здоров’я облдержадміністрації письмово негайно. 

5. Вважати таким, що втратив чинність наказ Департаменту охорони 

здоров’я облдержадміністрації від 14.01.2016 року № 9 «Про затвердження 

Порядку подання оперативної інформації». 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту Марусяк Н.Д.  

 

 

Директор Департаменту     Л.Грабович 
 

mailto:alz_0-8@ukr.net


Додаток  

до наказу ДОЗ ОДА 

від 12.01. 2018 року № 61 

 

 

 

Порядок 

подання оперативної інформації про надзвичайні ситуації та 

надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями 

людей та іншими медико-санітарними наслідками в функціональній 

підсистемі охорони здоров’я Вінницької області в межах Урядової 

інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій 

 

1. Загальна  частина. 

 

1.1. Порядок подання оперативної інформації про надзвичайні ситуації та 

надзвичайні події, які пов’язані з інфекційними хворобами, отруєннями людей 

та іншими медико-санітарними наслідками в системі охорони здоров’я 

Вінницької області в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з 

питань надзвичайних ситуацій (далі – Порядок) встановлює алгоритм 

інформаційної взаємодії Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

та установ і закладів охорони здоров’я при надзвичайних ситуаціях (далі – НС) 

та надзвичайних подіях (далі – НП), ліквідації їх медико-санітарних наслідків.  

1.2. Дія Порядку поширюється на всі установи і заклади охорони здоров’я, 

які розміщені на території області.  

1.3. Основним завданням інформаційної взаємодії є: 

 - збирання, накопичення, аналітична обробка інформації про медико-

санітарні наслідки НС та НП від чергових служб закладів охорони здоров’я 

області до оперативного чергового КУ «ТМО «Вінницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»; 

- інформування оперативним черговим КУ «ТМО «Вінницький обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» про медико-

санітарні наслідки НС та НП в терміни, встановлені цим Порядком, 

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, Департамент 

цивільного захисту облдержадміністрації, Головне управління ДСНС у 

Вінницькій області, ДЗ «Вінницький обласний лабораторний центр МОЗ 

України», МОЗ України (через УНПЦ ЕМД та МК МОЗ України, Національну 

поліцію ГУМВС України у Вінницькій області, міськвиконком Вінницької 

міської ради; 

- забезпечення постійного зв’язку та обміну інформацією між 

оперативним черговим КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф»», черговими службами закладів 

охорони здоров’я області та іншими зацікавленими службами.  

 

 



 

 

2. Інформаційна взаємодія. 

 

2.1. Інформаційна взаємодія включає збирання, первинну підготовку, 

аналітичну обробку, передачу інформації та обмін інформацією із 

зацікавленими службами, внесення інформації до відповідних баз даних. 

2.2. Терміни подання інформації: 

 

Рівень 

надзвичайних 

ситуацій 

Оперативному 

черговому ТМО 

Керівництву 

ДОЗ ОДА 

Вузол МОЗ 

України (УНПЦ 

ЕМД МК) 

Загальнодержавний негайно негайно негайно 

Регіональний негайно негайно негайно 

Місцевий протягом 

15 хвилин 

протягом 

30 хвилин 

протягом1-ї 

години 

Об’єктовий протягом 

15 хвилин 

протягом 

30 хвилин 

протягом1-ї 

години 

 

Надзвичайні події Оперативному 

черговому ТМО 

Керівництву 

ДОЗ ОДА 

Вузол МОЗ 

України (УНПЦ 

ЕМД МК) 

Надзвичайна подія негайно негайно  
(інформується 
через 
оперативного 
чергового ТМО, у 
виняткових 
випадках – 
безпосередньо) 

За вказівкою 
керівництва ДОЗ 
ОДА 

 

2.3. Порядок надання інформації: 

2.3.1. Первинна інформація про виникнення або загрозу виникнення 

надзвичайних ситуацій, надзвичайних подій та їх медико-санітарні наслідки 

подається до закладів охорони здоров’я відповідальними посадовими особами, 

а також окремими громадянами, що опинились на місці НС та НП, чи стали 

його свідками, в тому числі, від представників засобів масової інформації. 

2.3.2. Отримавши інформацію щодо НС та НП, працівник закладу 

охорони здоров’я, який знаходиться на робочому місці, негайно передає її до 

чергової служби закладу. 



2.3.3. Отримавши інформацію про НС та НП, відповідальний черговий по 

закладу охорони здоров’я доводить її до керівництва закладу охорони здоров’я, 

оперативної служби органів місцевої влади та оперативного чергового КУ 

«ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф». 

При надзвичайних ситуаціях та надзвичайних подіях інформування 

здійснюється за встановленими формами (Табель термінових донесень ДСНС 

України) або додатково встановленими формами ДОЗ ОДА, ДЦЗ ОДА, ДСНС 

України, МОЗ України в залежності від самої ситуації або події.  

Відповідальний черговий закладу охорони здоров’я, в межах своїх 

повноважень та обов’язків, здійснює заходи з ліквідації медико-санітарних 

наслідків НС та НП (направляє необхідні формування в район НС, готує 

лікарняну базу для прийому постраждалих тощо). У виняткових випадках, коли 

необхідно прийняти негайно оперативні рішення, інформація про НС та НП 

може доводитись безпосередньо керівництву Департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації. 

2.3.4. Оперативний черговий  (старший лікар центральної 

оперативної диспетчерської) КУ «ТМО «Вінницький обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»», отримавши 

інформацію про виникнення НС та НП, оцінивши масштаби та їх медико-

санітарні наслідки, доводить цю інформацію до: 

- керівництва Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації; 

- за вказівкою керівництва Департаменту до МОЗ України та зацікавлених 

служб (ДСНС, ДЦЗ ОДА, ГУНП т.і.); 

- до розгортання роботи штабу оперативного реагування Департаменту охорони 

здоров’я  облдержадміністрації, в межах своїх повноважень та обов’язків, 

здійснює заходи з ліквідації медико-санітарних наслідків НС та НП (дає 

вказівку щодо направлення необхідних бригад ЕМД  в район НС та НП, 

підготовки лікарняної бази для прийому постраждалих тощо). 

2.3.5. Обмін інформацією між оперативним черговим КУ «ТМО 

«Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф»» та закладами охорони здоров’я залежно від масштабів і 

особливостей НС, що прогнозуються або виникли, може відбуватися в 

режимі повсякденної діяльності, режимі підвищеної готовності, режимі 

діяльності за умов НС та в режимі діяльності в разі введення 

надзвичайного стану: 

2.3.5.1. Режим повсякденної діяльності діє в разі відсутності НС 

загальнодержавного і регіонального рівнів і загрози їх виникнення. У режимі 

повсякденної діяльності інформування визначено п. 2.3.3. та п. 2.3.4. 

2.3.5.2. Режим підвищеної готовності запроваджується компетентним 

органом державної влади на певній адміністративній території чи на території 

всієї держави в разі істотного погіршення стану довкілля та ймовірній загрозі 

виникнення НС загальнодержавного або регіонального рівнів техногенного та 

природного характеру. У режимі підвищеної готовності оперативний черговий 



КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф»» кожної доби на 05.30, 11.30, 17.30 подає інформацію до 

вузла МОЗ України про: 

- формування медичних мобільних оперативних груп для вивчення обставин в 

районі можливого виникнення НС та проведення підготовчих робіт по 

ліквідації медико-санітарних наслідків НС; 

- запровадження цілодобового чергування членів координаційної комісії 

служби медицини катастроф області (далі – СМК) та штабу оперативного 

реагування ДОЗ ОДА;  

- приведення у стан підвищеної готовності наявних об’єднаних сил і засобів 

медичної спеціалізованої служби цивільного захисту (далі – МСЦЗ) та СМК 

відповідно до Плану реагування МСЦЗ та Плану медико-санітарного 

забезпечення населення при НС; 

- розробку і реалізацію комплексу заходів щодо захисту населення від медико- 

санітарних наслідків НС та надання медичної допомоги в разі її виникнення; 

- підготовку рекомендацій для населення та його інформування щодо дій, що 

мають проводитись для ліквідації медико-санітарних наслідків НС; 

- про медичне забезпечення населення у разі проведення евакуації. 

2.3.5.3. Режим діяльності за умов НС запроваджується компетентним 

органом державної влади на певній адміністративній території чи на території 

всієї держави в разі виникнення або реальної загрози виникнення НС 

загальнодержавного та регіонального рівнів. При цьому режимі оперативний 

черговий КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги 

та медицини катастроф» кожної доби на 05.30, 11.30, 15.30, 17.30, 19.30 подає 

до вузла МОЗ України інформацію про: 

- визначення медико-санітарних наслідків НС та меж території, на яких вони 

виникли; 

- заходи, що проводять органи управління охорони здоров’я по ліквідації 

медико-санітарних наслідків НС; 

- організацію і проведення робіт, пов’язаних з ліквідацією медико-санітарних 

наслідків НС, із залученням відповідних сил і засобів, переміщення 

оперативних груп у район виникнення НС; 

- заходи щодо забезпечення стабільної роботи закладів охорони здоров’я для 

медичного забезпечення постраждалого населення; 

- підготовку і доведення до населення інформації щодо вжитих заходів з 

медичного забезпечення і ліквідації медико-санітарних наслідків НС; 

- аналітичну інформацію про проведення робіт на окремих етапах і за весь 

період ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайної ситуації. 

2.3.5.4. Режим діяльності в разі введення надзвичайного стану 

запроваджується на окремих територіях у порядку, визначеному 

Конституцією України та Законами України.  

2.4. Вхідна і вихідна інформація, що має конфіденційний характер, 

подається виключно у формі письмових повідомлень у встановленому порядку. 

 



3.Звітність. 

 

Оперативний черговий КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» подає до інформаційно-

аналітичного відділу медичної статистики ТМО інформацію для формування 

Звіту про надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях, 

що стались на території області за затвердженою МОЗ України формою і у 

встановлені терміни. 

  

4.Відповідальність. 

 

Головні лікарі закладів охорони здоров’я області несуть персональну 

відповідальність за належне створення чергової служби, організацію її роботи 

та своєчасне подання інформації про надзвичайні ситуації і надзвичайні події 

до оперативного чергового КУ «ТМО «Вінницький обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф» відповідно до цього Порядку, 

організацію заходів щодо надання медичної допомоги постраждалим при НС та 

НП, медичного забезпечення населення при проведенні евакуації, організацію 

евакуації хворих та медперсоналу при НС та НП в закладі. 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                        Н.Марусяк 


