КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 05 березня 2020 р.
№ 292-р
Київ
Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2020 р. № 93
Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93 “Про заходи щодо
запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV” зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2020 р. № 292-р
ЗМІНИ,
що вносяться до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2020 р. № 93
1. У розпорядженні:
1) у назві розпорядження слова і цифри “гострої респіраторної хвороби, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV” замінити словами і цифрами “гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”;
2) у пункті 1 слова і цифри “оперативний штаб з питань запобігання занесенню та поширенню на
території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV” замінити
словами і цифрами “антикризовий штаб з протидії поширенню в Україні гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”;
3) в абзаці другому пункту 2 та пункті 3 слова і цифри “гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом 2019-nCoV” замінити словами і цифрами “гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”;
4) додаток до розпорядження викласти в такій редакції:
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“Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2020 р. № 93
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2020 р. № 292-р )
СКЛАД
антикризового штабу з протидії поширенню
в Україні гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2
ШМИГАЛЬ
Денис Анатолійович

— Прем’єр-міністр України, голова антикризового штабу

ЄМЕЦЬ
Ілля Миколайович

— Міністр охорони здоров’я, заступник голови антикризового
штабу

БУГАЙ
Ольга Вікторівна

— генеральний директор директорату з питань регіональної
політики та децентралізації Офісу Президента України (за
згодою)

ПУШКАРЬОВА
Наталія Антонівна

— Уповноважений Президента України з питань волонтерської
діяльності (поза штатом) (за згодою)

ЯРОВИЙ
Сергій Анатолійович

— перший заступник Міністра внутрішніх справ

АЛЬОШИН
Сергій Володимирович

— заступник директора департаменту консульської служби —
начальник управління консульського забезпечення МЗС

ДЕЙНЕКО
Сергій Васильович

— Голова Держприкордонслужби

ТАРАН
Андрій Васильович

— Міністр оборони

УСАТИЙ
Віталій Юрійович

— директор юридичного департаменту МЗС

КЛИМЕНКО
Ігор Володимирович

— Голова Національної поліції

КОМІСАРЕНКО
Сергій Васильович

— директор Інституту біохімії імені О. В. Палладіна
Національної академії наук (за згодою)

КРИКЛІЙ
Владислав Артурович

— Міністр інфраструктури

КУЗІН
Ігор Володимирович

— виконуючий обов’язки генерального директора державної
установи “Центр громадського здоров’я Міністерства
охорони здоров’я України”

ЛЯШКО
Віктор Кирилович

— заступник Міністра охорони здоров’я

ШКУРАКОВ
Василь Олександрович

— перший заступник Міністра фінансів

КУХТА
Павло Андрійович

— перший заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства

МОВЧАН
Оксана Сергіївна

— заступник Голови Національної служби здоров’я
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НЕФЬОДОВ
Максим Євгенович

— Голова Держмитслужби

ПОЛЮХОВИЧ
Юрій Юрійович

— перший заступник Міністра освіти і науки

ЧЕЧОТКІН
Микола Олександрович

— Голова ДСНС

ШЕВЧЕНКО
Ольга Петрівна

— заступник Голови Держпродспоживслужби

ЛИЗОГУБ
Богдан Вікторович

— директор директорату публічної безпеки, протидії
злочинності та забезпечення правопорядку МВС

ЧЕРНИШОВ
Олексій Михайлович

— Міністр розвитку громад та територій

СЕМЕНЧЕНКО
Геннадій Борисович

— начальник відділу організаційного забезпечення діяльності
МКМС

КОВАЛЬ
Михайло Володимирович

— Перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і
оборони України
(за згодою)

РАДУЦЬКИЙ
Михайло Борисович

— Голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я
нації, медичної допомоги та медичного страхування (за
згодою)

АРІСТОВ
Юрій Юрійович

— Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
(за згодою)

НАТАЛУХА
Дмитро Андрійович

— Голова Комітету Верховної Ради України з питань
економічного розвитку (за згодою)

ЗАВІТНЕВИЧ
Олександр Михайлович

— Голова Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки, оборони та розвідки (за згодою)

ГОЛУБОВСЬКА
Ольга Анатоліївна

— завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного
медичного університету імені О. О. Богомольця (за згодою)

ДУБРОВ
Сергій Олександрович

— завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії
Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця (за згодою)

ЗАДОРОЖНА
Вікторія Іванівна

— директор Державної установи “Інститут епідеміології та
інфекційних хвороб імені Л. В. Громашевського Національної
академії медичних наук України”
(за згодою)

ЦИМБАЛЮК
Віталій Іванович

— президент Національної академії медичних наук (за згодою)”.

2. У назві та тексті Національного плану протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню і
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом
2019-nCoV, на 2020 рік, затвердженого зазначеним розпорядженням, слова і цифри “гостра
респіраторна хвороба, спричинена коронавірусом 2019-nCoV” у всіх відмінках замінити словами
і цифрами “гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2”
у відповідному відмінку.
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