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1. ПАСПОРТ 

 

обласної  Програми з діагностики та лікування на території Чернігівської 

області гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 - 2022 роки 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Обласна державна адміністрація 

2. Дата, номер і назва 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення програми 

Закон України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», Закон України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», постанова КМУ від 

11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» зі змінами, наказ МОЗ 

України від 13 березня 2020 року № 663 

«Про оптимізацію заходів щодо 

недопущення занесення і поширення на 

території України випадків COVID-19» 

3. Розробник Програми Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

4. Відповідальний виконавець 

Програми 

Управління охорони здоров’я обласної 

державної адміністрації 

5 Учасники Програми Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації,комунальні заклади 

охорони здоров'я Чернігівської обласної 

ради, райдержадміністрації, міські, селищні, 

сільські ради 

6 Термін реалізації Програми 2021 – 2022 роки 

7 Перелік місцевих бюджетів, 

які беруть участь у виконанні 

Програми 

Обласний бюджет, 

інші місцеві бюджети 

8 Загальний орієнтовний 

обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

у тому числі: 

 

229 700,0тисгрн. 

7.1 Кошти обласного бюджету 

 

229 700,0тис грн. 

 

7.2 Кошти інших місцевих 

бюджетів 

Обсяги фінансування визначаються щорічно 

виходячи з їх фінансових можливостей 
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2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована обласна 

Програма  

Наразі в Чернігівській області, як і в цілому в Україні,склалася 

надзвичайна ситуація пов'язана з виникненням пандемії гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненою корона вірусом SARS-CoV-2. У зв’язку із 

зазначеним назріла гостра необхідність мобілізації всіх фінансових, 

матеріальних та кадрових ресурсів для подолання епідемії. 

Станом на 3 грудня у світі зареєстровано 64 985 212 випадків 

захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, з них 1 502 255(2,3%) 

закінчились смертю, у той же час 45 090 925 (69,4 %) осіб одужали.  

За даними ВООЗ Україна знаходиться на  17 місці серед 218 країн світу  

по кількості  зареєстрованих випадків цього інфекційного захворювання  - 

772 760 осіб.   

За період пандемії в Чернігівській області зареєстровано 19 722 

лабораторно підтверджених випадкиCOVID-19. Видужало за цей період  6468 

осіб, 282 мешканці області померли.  

Особливо швидкими темпами хвороба розповсюджується останнім 

часом: за період з 05.10 по 03.12. кількість хворих збільшилась в 4,2 рази  (з 

4677 до 19722 осіб). Станом на 3 грудня 9900мешканцівобласті  лікуються 

амбулаторно, 570 осіб отримують лікування в умовах стаціонарів медичних 

закладів, з яких 20 хворих знаходиться на апаратах ШВЛ та 305 пацієнтів 

отримують  періодичну кисневу підтримку.  

Госпітальними базами для надання медичної допомоги пацієнтам з 

підозрою та тим, які відповідають визначенню випадку COVID-19, в області 

визначено 18  медичних закладів в яких розгорнуто 1316 ліжок. 

З метою забезпечення вчасної діагностики та лікування мешканців 

Чернігівщини, які захворіли на COVID-19 Управлінням охорони здоров'я 

облдержадміністрації розроблена обласна Програма з діагностики та лікування 

на території Чернігівської області  гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 

2021 - 2022 роки(далі – обласна Програма). 

Обласна Програма орієнтована на надання населенню своєчасних та 

ефективних медичних послуг з виявлення, діагностики та лікування 

коронавірусної інфекції COVID-19, збереження здоров'я медичних працівників, 

задіяних в надані медичної допомоги хворим на COVID-19, проведення 

стимулювання оплати їх праці з метою попередження плинності кадрів. 

Заходи та завдання обласної Програми направлені на покращення 

виробничих потужностей, технічної бази закладів охорони здоров'я, які 

надають та надаватимуть в подальшому стаціонарну медичну допомогу 

вказаному контингенту хворих, з метою забезпечення їх належного 

функціонування та виконання стандартів лікування. 

Обласна Програма розроблена відповідно до законів України «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови КМУ від 11 
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березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» зі змінами, наказу МОЗ України від 13.03.2020 № 663 «Про 

оптимізацію заходів щодо недопущення занесення і поширення на території 

України випадків COVID-19» 

Актуальність обласної Програми визначена необхідністю забезпечення 

закладів охорони здоров'я області засобами для специфічної діагностики 

інфекції, викликаної корона вірусом COVID 19, створення незнижувального 

запасу лікарських засобів та засобів антисептики і дезінфекції, поліпшення 

матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та необхідністю 

створення умов для безпечної діяльності медичних працівників в закладах, де 

буде надаватися стаціонарна медична допомога пацієнтам з COVID 19. 

В умовах загрози епідемії інфекції корона вірусу COVID 19 необхідні 

кошти для придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, медикаментів, 

витратних матеріалів та оплати послуг тощо.  

Прийняття обласної Програми створює правові засади для 

запровадження фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного 

бюджету. 

3. Мета Програми 

Метою обласної Програми є забезпечення готовності комунальних 

закладів охорони здоров'я Чернігівської області для стабільної реалізації 

комплексу завдань і заходів, спрямованих на вчасне та ефективне надання 

медичної допомоги пацієнтам з інфекцієюCOVID 19, забезпечення дотримання 

інфекційного контролю в закладах охорони здоров'я та збереження кадрового 

потенціалу закладів. 

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі 

охорони здоров'я необхідно забезпечити потребу закладів охорони здоров'я у 

медичному обладнанні, засобах індивідуального захисту, медикаментах тощо. 

Тому обласна Програма є одним із важливих інструментів реалізації положень 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», активізації 

фінансово-господарської діяльності підприємств з метою збереження здоров'я 

населення в умовах епідемії інфекції корона вірусу COVID-19. 

 

4. Шляхи розв’язання проблеми 

Для досягнення визначеної мети обласної Програми розв’язання 

проблеми можливе шляхом:  

-  проведення діагностики осіб з симптомами ГРІ, незалежно від 

необхідності госпіталізації;  

- забезпечення профілактики інфекції та дотримання інфекційного 

контролю під час надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19;  

- забезпечення готовності закладів охорони здоров'я до прийому та 

лікування хворих; 

Завдання та заходи до обласної Програми наведені у додатку 2. 
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5. Фінансове забезпечення обласної Програми 

Фінансове забезпечення заходів обласної Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів обласного бюджету, які передбачаються головному 

розпоряднику коштів, інших місцевих бюджетів, а також інших джерел не 

заборонених законодавством. 

Головним розпорядником коштів обласного бюджету на виконання 

заходів обласної Програми є Управління охорони здоров'я обласної державної 

адміністрації. 

Одержувачами бюджетних коштів є комунальні заклади охорони здоров'я.  

Обсяг фінансування обласної Програми за рахунок коштів обласного 

бюджету визначається, виходячи з конкретних завдань та фінансових 

можливостей бюджету, обсяги фінансових ресурсів інших місцевих бюджетів 

області визначаються щорічно виходячи з їх фінансових можливостей кожним 

бюджетом окремо. 

Орієнтовний обсяг фінансування обласної Програми складає        

229 700,0 тис. гривень та може корегуватися під час її виконання. 

Ресурсне забезпечення обласної  Програми з діагностики та лікування на 

території Чернігівської області COVID-19 наведене в додатку 1. 

 

6. Завдання і заходи, очікувані результати, ефективність обласної 

Програми 

Перелік завдань і заходів з виконання обласної Програми наведено у 

додатку 2. 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити: 

 підвищення доступності особам з підозрою на гостре респіраторне 

захворювання до проведення вчасної діагностикиCOVID-19; 

 проведення ідентифікації збудника захворювання у лабораторіях 

комунальних закладів охорони здоров’я, запобігти її поширенню; 

 ранній початок лікування коронавірусної інфекції; 

 запобігання інфікування працівників закладів охорони здоров'я під час 

виконання  ними професійних обов’язків; 

 повне дотримання заходів щодо профілактики інфекції COVID-19 та 

інфекційного контролю; 

 виконання стандартів лікування хворих на інфекцію, викликануCOVID-19; 

 збереження кадрового потенціалу; 

 підвищення культури  спілкування, поводження в громадських місцях, 

зменшення ризиків зараження  інфекцією. 

 
7. Контроль за ходом виконання обласної Програми  

Виконання обласної Програми здійснюється шляхом реалізації заходів 

виконавцями, зазначеними у цій Програмі.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів обласної Програми здійснює 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 
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Учасники Програми щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним 

періодом, надають інформацію про хід виконання обласної  Програми до 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації. 

Відповідальний виконавець обласної Програми на вимогу постійної 

комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення та у справах учасників АТО готує узагальнену інформацію про стан 

її виконання. 

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації щороку до 15 лютого 

подає Департаменту розвитку економіки та сільського господарства обласної 

державної адміністрації та Чернігівській обласній раді звіт про виконання 

Програми. 

 

 

 

Начальник Управління охорони  

здоров’я облдержадміністрації     Петро ГАРМАШ 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення другої (позачергової) сесії  

обласної ради  восьмого скликання  

26  січня  2021 року № 11-2/VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА 

 

з діагностики та лікування на території Чернігівської області  

гострої респіраторної хвороби COVID-19  

на 2021 - 2022 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Чернігів 

2021 рік 



З М І С Т 

  

   стор. 

І. Паспорт обласної Програми з діагностики та лікування на 

території Чернігівської області  гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на 2021 - 2022 роки 

 

 

2 

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована обласна 

Програма 

 

 

3 

ІІІ. Мета Програми 

 

4 

IV. Шляхи розв’язання проблеми 

 

4 

V. Фінансове забезпечення обласної Програми 

 

5 

VІ. Завдання і заходи, очікувані результати, ефективність обласної 

Програми 

 

 

5 

VІІ. Контроль за ходом виконання обласної Програми 5 

 

 

Додаток 1 

Ресурсне забезпечення обласної Програми з діагностики та лікування 

на території Чернігівської області  гострої респіраторної хвороби 

COVID-19 на 2021 - 2022 роки 

Додаток 2 

Завдання і заходи обласної Програми  з діагностики та лікування на 

території Чернігівської області  гострої респіраторної хвороби            

COVID-19 на 2021 - 2022 роки 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення  другої  (позачергової) сесії  

обласної ради  восьмого скликання  

від 26  січня  2021 року № 11-2/VIII 

 

 

 

Ресурсне забезпечення  

 

обласної  Програми з діагностики та лікування на території Чернігівської області 

 гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 - 2022 роки 
 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на 
виконання обласної Програми 

Витрати на виконання обласної Програми, тис грн 

 

Всього 2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, всього 229 700,0 154 250,0 75 450,0 

Обласний бюджет 229 700,0 154 250,0 75 750,0 

Інші  місцеві бюджети Обсяги фінансування визначаються щорічно виходячи з їх 

фінансових можливостей  

 

 

Начальник Управління  

охорони здоров’я облдержадміністрації           Петро ГАРМАШ 



                                 Додаток 2 

до рішення  другої  (позачергової) сесії  

обласної ради  восьмого скликання  

від 26  січня  2021 року № 11-2/VIII 

 

Завдання і заходи 

обласної  Програми з діагностики та лікування на території Чернігівської області 

 гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 - 2022 роки 

 
 

№ 

з/

п 

Найменуван

ня 

завдання 

 

Найменування заходу 

Строк 

вико-

нання 

заходів 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансува

ння   

 

Орієнтовни

й обсяг 

фінансу-

вання, тис. 

грн. 

У тому числі за 

роками 

Очікуваний результат 

 

2021 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Проведення 

діагностики 

осіб з 

симптомами 

ГРІ, 

незалежно від 

необхідності 

госпіталізації 

1.1.Облаштування 

приміщень для встановлення 

та введення в дію лабора-

торного обладнання, 

необхідного для забезпече-

ння готовності та реагування 

на спалахи гострої респіра-

торної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 

2022 

 

 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 

комунальні 

заклади 

охорони 

здоров'я 

Чернігівської 

обласної ради, 
райдерж-

адміністрації,  

територіальні 

громади 

Чернігівської 

області 

Обласний 

бюджет 

 

50,0 

 

50,0 
 Підвищення  доступності 

та збільшення індексу 

тестування 

осіб з підозрою на гостре 

респіраторне 

захворювання       

COVID-19 

 

Місцеві 

бюджети 

області 

 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

 

1.2. Проведення медичними 

закладами тестування 

пацієнтів  з метою  

виявлення у них 

коронавірусної інфекції 

методами ІФА та ПЛР 

 

 

Обласний 

бюджет 

32 200,0 16 000,0 16 200,0 Проведення  вчасної 

діагностики захворюван-

ня, запобігання  поширен-

ню інфекції, забезпечення 

раннього початку 

лікування пацієнтів з 

COVID-19, локалізація 

вогнища інфекції  

Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

 Всього по 

завданню 1 

 

     

32 250,0 

 

16 050,0 

 

 

16 200,0 

 



№ 

з/

п 

Найменуван

ня 

завдання 

Найменування заходу Строк 

вико-

нання 

заходів 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансува

ння   

 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансу-

вання, тис. 

грн. 

У тому числі за 

роками 

Очікуваний результат 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Забезпечення 

профілактики 

інфекції та 

дотримання 

інфекційного 

контролю під 

час надання 

медичної 

допомоги 

пацієнтам з 

COVID-19 
 

 

2.1. Забезпечення засобами 

індивідуального захисту 

працівників закладів 

охорони здоров'я, що 

залучаються до лікування 

пацієнтів з  COVID-19 

 

 

 

 

 

 

2021 - 

2022  

 

 

 

 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 

комунальні 

заклади 

охорони 

здоров'я 

Чернігівської 

обласної ради, 
райдерж-

адміністрації,  

територіальні 

громади 

Чернігівської 

області  

 

Обласний 

бюджет 

 

11 000,0 

 

 

6 500,0 

 

4 500,0 

 

Відсутність випадків 

інфікування працівників 

закладів охорони здоров'я 

під час виконання  ними 

професійних обов’язків 

 
Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

2.2. Забезпечення 

дезінфекційними засобами 

відділень медичних 

закладів, які будуть задіяні 

в наданні медичної 

допомоги   пацієнтам з 

COVID-19 

Обласний 

бюджет 

 

14 000,0 

 

8 500,0 

 

5 500,0 

  

Повне дотримання заходів 

щодо профілактики 

інфекції COVID-19 та 

інфекційного контролю. 

Відсутність випадків 

передачі інфекції в 

закладах охорони здоров'я 

 

Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

2.3. Проведення, через 

засоби масової інформації, 

інформування  населення з 

питань профілактики 

зараження корона-вірусною 

інфекцією  
 

    Підвищення культури  

спілкування, поводження 

в громадських місцях, 

зменшення ризиків 

зараження  інфекцією 

  

Всього по 

завданню 2 
 

     

25 000,0 

 

15 000,0 

 

10 000,0 

 



 

№ 

з/

п 

Найменуван

ня 

завдання 

Найменування заходу Строк 

вико-

нання 

заходів 

Відповідальні 

за виконання 

Джерела 

фінансува

ння   

 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансу-

вання, тис. 

грн. 

У тому числі за 

роками 

Очікуваний результат 

2021 

 
2022 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Забезпечення 

готовності 

закладів 

охорони 

здоров'я до 

прийому та 

надання 

медичної 

допомоги 

особам, які 

відповідають 

визначенню 

випадку 

захворювання 

на 

коронавірус 

COVID-19 

 

 

 

 

3.1. Розгортання ліжкового 

фонду  для забезпечення 

госпіталізації хворих на 

коронавірусну інфекцію 

відповідно до потреб 

населення 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 

2022 

 

 

Управління 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, 

комунальні 

заклади 

охорони 

здоров'я 

Чернігівської 

обласної ради, 
райдерж-

адміністрації,  

територіальні 

громади 

Чернігівської 

області 

    Забезпечення доступності  

мешканців області до 

отримання медичної 

допомоги в умовах 

стаціонарів 

3.2. Здійснення заходів для 

забезпечення подачею 

кисню ліжкового фонду  

закладів, які будуть задіяні 

в наданні медичної допомо-

ги хворим на COVID-19 

Обласний 

бюджет 

Обсяг ресурсу визначається в 

залежності від потреби 

 

Забезпечення пацієнтів з 

екстреними ознаками 

(утруднене чи відсутнє 

дихання, ГРДС, центральний 

ціаноз, шок, кома або 

судоми)  кисневою 

підтримкою  

 

Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

3.3. Забезпечення наявності 

лікарських засобів у 

медичних закладах, які 

будуть задіяні в наданні 

медичної допомоги   

пацієнтам з COVID-19 

 

Обласний 

бюджет 

30 000,0 21 000,0 9 000,0 Забезпечення в повному 

обсязі необхідними ліками  

пацієнтів з гострою 

респіраторною хворобо 

COVID-19  

Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

3.4. Дооснащення закладів 

охорони здоров'я,  які 

задіяні в наданні медичної 

допомоги хворим на  

коронавірусну інфекцію 

медичним обладнанням та 

апаратурою  

 

Обласний 

бюджет 

34 500,0 34 500,0   

Виконання стандартів 

лікування хворих на 

інфекцію, викликану  

COVID-19 

Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 



 

№ 

з/

п 

 

Найменуван

ня 

завдання 

 

 

Найменування заходу 

Строк 

вико-

нання 

заходів 

 

 

Відповідальні 

за виконання 

 

 

Джерела 

фінансува

ння   

 

 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансу-

вання, тис. 

грн. 

 

У тому числі за 

роками 

 

 

Очікуваний результат 

 

2021 

 

 

2022 

  3.5 Забезпечення  КНП 

«Чернігівський обласний 

кардіологічний центр» 

кисневим обладнанням у 

разі його застосування для 

тимчасового  стаціонарного 

лікування хворих на 

COVID-19 

 

 Управління 

охорони здо-

ров’я облдерж-

адміністрації,  

КНП «Чернігів-

ський обласний 

кардіологічний 

центр» 

 

 

Обласний 

бюджет 

 

 

9 000,0 

 

 

 

9 000,0 

 Забезпечення пацієнтів з 

екстреними ознаками 

(утруднене чи відсутнє 

дихання, ГРДС, центральний 

ціаноз, шок, кома або 

судоми)  кисневою 

підтримкою  

 

 Всього по 

завданню 3 

 

     

73 500,0 

 

64 500,0 

 

9 000,0 

 

 

 

 

4 

 

 

Створення 

умов для 

мотивації 

персоналу, 

задіяного в 

наданні 

медичної 

допомоги 

хворим з  

COVID-19 

4.1. Стимулювання та 

підвищення оплати 

працівників закладів 

охорони здоров'я, які 

долучаються до роботи з 

хворими на COVID-19 
 

 

 

 

 

 

2021 - 

2022 

Управління 

охорони 

здоров’я 

облдержадмініс

трації, кому-

нальні заклади 

охорони 

здоров'я 

Чернігівської 

обласної ради, 
райдерж-

адміністрації,  

територіальні 

громади 

Чернігівської 

області 

 

Обласний 

бюджет 

 

98 300,0 

 

58 300,0 

 

40 000,0 

 

Відсутність плинності 

кадрів та підвищення 

престижності професії Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 

4.2. Забезпечення 

добровільного страхування 

на випадок інфікування 

корона вірусом  працівник-

ків, залучених до надання 

медичної допомоги хворим 

на коронавірусну інфекцію 

 

 

Обласний 

бюджет 

 

650,0 

 

400,0 

 

250,0 

 

Створення додаткового 

соціального захисту 

медичних працівників 
Місцеві 

бюджети 

області 

Обсяги фінансування 

визначаються щорічно виходячи 

з їх фінансових можливостей 



№ 

з/

п 

Найменуван

ня 

завдання 

 

Найменування заходу 

Строк 

вико-

нання 

заходів 

 

Відповідальні 

за виконання 

 

Джерела 

фінансува

ння   

 

Орієнтовн

ий обсяг 

фінансу-

вання, тис. 

грн. 

У тому числі за 

роками 

 

 

Очікуваний результат 

 

2021 

 

2022 

  4.3. Підвищення 

кваліфікації медичних 

працівників  з питань 

надання медичної допомоги 

хворим з коронавірусною 

інфекцією 

      Збільшення  кількості 

медичних працівників, які 

володіють навичками 

надання медичної 

допомоги хворим на  

COVID-19 

 Всього по 

завданню 4 

     

98 950,0 

 

58 700,0 

 

40 250,0 

 

 

5 

. 

 

 Створення 

колективног

о імунітету 

для 

боротьби з 

пандемією 

COVID-19 

 

 

5.1 Проведення вакцинації 

населення , в тому числі 

медичних працівників від 

коронавірусної інфекції 

COVID-19 

 

2022 

Управління 

охорони здо-

ров’я облдерж-

адміністрації, 

комунальні 

заклади охоро-

ни здоров'я 

Чернігівської 

обласної ради, 
райдержадмініст

рації,територіаль

ні громади 

Чернігівської 

області 

     

Охоплення не менше 60% 

населення області 

щепленням від 

коронавірусної інфекції 

COVID-19 

 Всього по 

завданню 5 

        

         

 РАЗОМ     229 700,0 154250,0 75 450,0  

 

Начальник Управління охорони  

здоров’я облдержадміністрації                                                                                                                             Петро  ГАРМАШ 
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