
   
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

  вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 19,  

е-mail: uns@krmr.gov.ua 
 

 

                                              

ПРОТОКОЛ № 10                                        

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

08 квітня 2021 року                                                                    м. Кропивницький                                                                                                            

 

Головував на засіданні: голова комісії Олександр МОСІН   

Присутні: члени комісії (за окремим списком) 

                   запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1.  Про забезпечення обмежувальних протиепідемічних заходів на 

території міста з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19.  

 

1. ДОПОВІДАЧІ: 

Надія ОПЕРЧУК - в.о. генерального директора ДУ "Кіровоградський 

обласний лабораторний центр МОЗ України" - головний державний санітарний 

лікар Кіровоградської області; 

Оксана МАКАРУК – начальник  управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради 

Лариса КОСТЕНКО – начальник управління освіти Кропивницької міської 

ради. 

 

2. Про розгортання ІІ-го посту інфекційного відділення інтенсивної 

терапії на базі потужностей приміщення терапевтичного відділення  

стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького".  

 

2. ДОПОВІДАЧ: 

Оксана МАКАРУК – начальник  управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Надію ОПЕРЧУК - в.о. генерального директора ДУ "Кіровоградський 

обласний лабораторний центр МОЗ України" – головного  державного 

санітарного лікаря Кіровоградської області; 
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Оксану МАКАРУК – начальника  управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради; 

Ларису КОСТЕНКО – начальник управління освіти Кропивницької міської 

ради. 

 

У місті Кропивницькому за останній тиждень виявили 354 нових випадки 

захворювання на COVID-19. Це майже на 20% більше, ніж у позаминулий 

тиждень, коли було зареєстровано 282 нових випадки. Статистика смертності від 

ускладнень коронавірусу за останній тиждень значно збільшилась. Від минулого 

понеділка сталося 11 летальних випадків серед хворих із Кропивницького, тоді 

як у попередній тиждень в обласному центрі було зареєстровано 6 летальних 

випадків. 

Загалом на Кіровоградщині за весь час пандемії, станом на 08 квітня, 

зафіксовано вже 14 375 хворих, 6 460 з яких - жителі міста Кропивницького. 

Побороли недугу 9 461 мешканців області, серед них – 4 323 кропивничан. За 

весь період було зафіксовано 502 летальні випадки, 208 з яких - серед жителів 

обласного центру. Усього за останній тиждень на Кіровоградщині COVID-19 

було підтверджено 969 нових випадків захворювання коронавірусною 

інфекцією, що на 45 випадків більше, ніж у попередній (924 нових випадки). 

Враховуючи знаходження міста Кропивницького у помаранчевій зоні дії 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного 

рівня та зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу спричиненою 

SaRS-COV19 серед населення та з урахуванням обговорення міста комісія  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Враховуючи, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09 грудня  2020 року № 1236 "Про встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SАRS-СоV-2" (в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

24 березня 2021 року № 270), за результатами щоденної оцінки відповідних 

ознак епідемічної небезпеки, рішенням  позачергового засідання обласної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

від 26 березня 2021 року, протокол № 12, на території області продовжено 

"помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки та забезпечується виконання 

обмежувальних протиепідемічних заходів доручити: 

 

Олександру СІЛЕНКУ, 

Віктору ЗАКАБЛУКОВСЬКОМУ, 

Володимиру СТЕЦЮКУ,  

Любові МАРЧЕНКО, 

Андрію ГУДІМІ, 

Антону ЦЮЦЮРІ, 

Валерію ЖИЛІНУ, 

Керівникам виконавчих органів 

Кропивницької міської ради  
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2. Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня  2020 року № 1236 "Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SАRS-СоV-2" (в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України 24 березня 2021 року № 270), в 

частині дотримання встановлених на території міста обмежувальних та 

заборонних протиепідемічних заходів для "помаранчевого" рівня епідемічної 

небезпеки, а саме: 

1) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському 

транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів 

або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи, довідки про звернення за захистом в Україні; 

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

4) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, 

соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних 

та інших) заходів за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або 

території (якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів 

понад 50 відсотків місць у кожному окремому залі, крім заходів, необхідних для 

забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття 

нотаріальною діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної 

реєстрації осіб, які мають намір виконувати функції державного реєстратора, 

проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних 

випробувань з використанням організаційно- технологічних процесів здійснення 

зовнішнього незалежного оцінювання тощо), здійснення яких належить до 

завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних 

підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення офіційних 

спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів 

спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, 

приміщень не більш як 50 відсотків місць та за умови дотримання учасниками 

таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення 

обов'язкової*) щоденного контролю за станом здоров’я учасників. Організатор 

заходу с відповідальним за нанесення горизонтальної розмітки або інших засобів 

дистанціонування для дотримання між особами фізичної дистанції не менше ніж 

1,5 метра у разі проведення заходу із розміщенням осіб стоячи; 

5) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та 

приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з 

наповненістю кінозалів або залів понад 50 відсотків місць (розміщення 

здійснюється з дотриманням шахового порядку розміщення, у тому числі для 

груп із двох осіб) у кожному окремому кінозалі або залі; 
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6) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному 

(тролейбус), у міському сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для 

сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, 

визначена в реєстраційних документах на такий транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням пасажирами під час перевезення засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

7) проведення дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), 

діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією дозвілля, у тому 

числі проведення святкових заходів, банкетів, майстер-класів, публічних подій 

тощо; 

8) робота після 24-ї та до 7-ї години суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадської*) харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, 

кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос; 

9) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на 

відстані меншій, ніж 2 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за 

одним столом (без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі 

заходять до закладу і пересуваються по ньому з вдягненими засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, що 

закривають ніс та рот, у тому числі виготовленими самостійно (крім часу 

сидіння за столом для приймання їжі та/або напоїв); 

10) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у 

яких: 

не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції 

між клієнтами не менш як 1,5 метра; 

не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема 

захисними масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за 

їх використанням; 

обслуговуються покупці без одягнутих засобів індивідуального захисту, 

зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі 

виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі 

суб’єкта господарювання (через вікна видачі, тераси тощо); 

не забезпечується централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремі контейнери (урни); 

11) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, 

санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, 

реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також 

стаціонарних відділень первинного та складного протезування протезно-

ортопедичних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства 

соціальної політики, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку). 
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12) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 

самоізоляції через контакт з пацієнтом із підтвердженим випадком на СОVID-19 

перебуває більш як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти; 

13) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) 

за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності 

глядачів (відвідувачів); 

14) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують 

можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 

кв. метрів загальної площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на 

одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-

тренувальних груп; 

15) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів 

тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, 

які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах; 

16) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів 

сім’ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше 

ніж один раз на тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких 

тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, 

ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними 

або психічними порушеннями, установ і закладів, що надають соціальні послуги 

сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ 

і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово) 

17) надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ 

виконання покарань, передбачених частиною третьою статті 59, частиною 

першою статті 67, статтею 111 та частиною першою статті 130 Кримінально-

виконавчого кодексу України, відвідування установ виконання покарань та 

слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби об’єднаннями 

громадян, представниками благодійних організацій, надання побачень 

засудженим та особам, узятим під варту, які тримаються в таких установах, крім: 

відвідування зазначених установ працівниками правоохоронних органів, судів, 

представниками посольств і консульств відповідних держав, співробітниками 

Управління Верховного Комісара Організації Об’єднаних Націй у справах 

біженців, а також особами, зазначеними у частині першій статті 24 Кримінально-

виконавчого кодексу України та частині п’ятій статті 12 Закону України “Про 

попереднє ув’язнення”; побачень із захисниками та адвокатами або іншими 

фахівцями у галузі права, які за законом мають право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи; проведення заходів 

душпастирської опіки у зазначених установах за умови їх проведення не більше 

двох разів на тиждень із загальною чисельністю учасників одного заходу не 

більше 10 осіб, з яких одна особа – священнослужитель (капелан), 

уповноважений релігійними організаціями; короткострокових побачень з 

родичами або іншими особами, які відбуваються виключно в закритих умовах 

(через суцільне розмежувальне скло та переговорний пристрій) та з дотриманням 

протиепідемічних правил; тривалих побачень засуджених (за умови наявності в 

установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-

виконавчої служби вільних приміщень для ізоляції засуджених) з близькими 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n387
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n454
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n454
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n815
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n958
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#n144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3352-12#n244
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родичами за відсутності у них на момент побачення ознак інфікування COVID-

19 та наявності у осіб, які прибули на побачення, лабораторно підтвердженого 

негативного результату тестування їх на CОVID-19 методом полімеразної 

ланцюгової реакції, яке проведено не більш як за 48 годин до дня надання 

тривалого побачення, та оригіналу документа, що підтверджує оплату послуги 

виїзду працівника медичної лабораторії до засудженого з метою забору 

біоматеріалів для проведення тестування на COVID-19 зазначеним методом. 

Після тривалого побачення засуджені протягом 14 діб перебувають в 

приміщеннях для ізоляції, де їм на 12-й день ізоляції (або за наявності ознак 

інфікування COVID-19) обов’язково проводиться тест на COVID-19 у 

присутності медичного працівника медичної частини філії державної установи 

“Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”. 

Відвідування та побачення, а також проведення заходів душпастирської 

опіки відбуваються виключно за умови використання такими особами засобів 

індивідуального захисту, зокрема респіраторів (без клапану видиху) або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно, та відсутності у них на момент побачення ознак інфікування 

COVID-19. 

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де 

встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, 

розміщуються інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної 

кількості відвідувачів. 

 

Термін виконання - на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 

 

Олександру СІЛЕНКУ,  

Андрію ГУДІМІ 

Ніні РАХУБІ, 

Ларисі КОСТЕНКО 

 

3. Посилити контроль за дотриманням санітарного законодавства, 

обмежувальних протиепідемічних заходів закладами громадського харчування, 

розважальними закладами, ринками, об’єктами торгівлі продовольчими та 

непродовольчими товарами, дошкільними та навчальними закладами міста під 

час проведення перевірок. 

 

Термін виконання - на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 

 

Антону ЦЮЦЮРІ, 

Віктору ЖИТНИКУ 

 

4. Посилити контроль за виконанням протиепідемічних заходів під час 

здійснення пасажирських перевезень. 
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Термін виконання - на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 
 

Оксані МАКАРУК 

 

5. Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих 

на грип та гостру респіраторну хворобу СОVID-19, вжити заходів до збільшення 

кількості ліжок та оснащення таких закладів необхідним медичним 

обладнанням, забезпечення їх медичним персоналом, медикаментами, засобами 

для проведення дезінфекції та індивідуального захисту, централізованою 

подачею медичного кисню. 

 

Термін виконання - на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 
 

 Ларисі КОСТЕНКО 
 

6. Організувати проведення освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти міста Кропивницького з 12 по 24  квітня 2021 року  

запровадивши навчання з використанням дистанційних технологій для учнів                

1-11 класів. 
 
 

Термін виконання  - з 12 по 24 квітня 2021 року 

 

Андрію ГУДІМІ, 

Надії ОПЕРЧУК, 

Віктору ЗАКАБЛУКОВСЬКОМУ, 

Володимиру СТЕЦЮКУ, 

Любові МАРЧЕНКО 

 

7. Забезпечити контроль за дотриманням умов самоізоляції особами з 

підтвердженим випадком СОVID-19 та контактними особами, які перебувають 

на самоізоляції. 

 

Термін виконання - на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 

 

Сергію ЯКУНІНУ,  

Олександру СІЛЕНКУ, 

Ніні РАХУБІ, 

Оксані ГОРБЕНКО, 

Віктору ЗАКАБЛУКОВСЬКОМУ, 

Володимиру СТЕЦЮКУ, 

Любові МАРЧЕНКО 
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8. Продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням, 

суб’єктами господарювання та конфесіями щодо важливості дотримання 

протиепідемічних заходів в умовах дії карантинних обмежень. 

 

Термін виконання - на період дії карантину  

 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Кропивницької міської ради відповідно до делегованих та владних 

повноважень. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Оксану МАКАРУК – начальника  управління охорони здоров’я 

Кропивницької міської ради 

 

За результатами наданої інформації та з урахуванням обговорення комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Олександру АРТЮХУ 

 

1. Додатково розгорнути ІІ-й пост інфекційного відділення інтенсивної 

терапії по наданню цілодобової медичної допомоги хворим на коронавірусну 

хворобу спричинену SaRS-COV-19 на базі потужностей приміщення 

терапевтичного відділення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького" на період карантину.  

 

Термін виконання – невідкладно 

 

         2. Забезпечити належні умови праці медичних працівників та її оплату 

згідно з чинним законодавством.  

 

Термін виконання – на період      загострення 

епідеміологічної ситуації 

 

3.    Забезпечити      надання     медичної      допомоги      хворим    згідно    

з протоколами надання медичної допомоги для лікування коронавірусної 

хвороби COVID-19 відповідно до наказу МОЗ України від 28 березня 2021 року  

№ 722. 

Термін виконання – невідкладно 

 

Руслану ІВАНОВУ, 

Олені АМБАРНІЙ, 

Людмилі РОМАНІВ, 

Олександру ШИШЕЛЮКУ 
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4. Забезпечити направлення лікарів та сестер медичних на робоче місце в 

терапевтичне відділення стаціонару № 1 КНП "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького"  згідно затвердженим графіком, що 

додається. 

       

Термін виконання – невідкладно 

 

Оксані МАКАРУК 

 

5. У подальшому затверджувати та корегувати графік роботи лікарів та 

сестер медичних-анестезисток ковідної госпітальної бази для надання медичної 

допомоги хворим на коронавірусну інфекцію. 

 

Термін виконання – на період   загострення 

епідеміологічної ситуації 

 

6. Організувати роботу з перевірки дотримання технологічних регламентів в 

експлуатації енергообладнання закладів охорони здоров’я, обстеження наявних 

електричних інженерних мереж та забезпечення безперебійного постачання 

електроенергії. 

 

Термін виконання – невідкладно 

 

Оксані МАКАРУК, 

Сергію БІЛОКОНЮ 

 

7. Опрацювати питання щодо  можливості будівництва на території 

Спеціалізованої медико-санітарної частини № 19 по вул. Салганні піски, 14 

кисневої станції та прокладання кисневих магістралей до стаціонарного 

відділення. 

 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Кропивницької міської ради відповідно до делегованих та владних 

повноважень. 

 

 

 

Голова комісії                                                                             Олександр МОСІН 

 

 

 

Відповідальний секретар комісії:                                    Олексій ГНЕННИЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                                                                                                                                              

рішенням міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій 

від 08 квітня 2021р.  протокол № 10       

 

Графік роботи лікарів та сестер медичних госпітальної бази для 

надання медичної допомоги особі, яка відповідає визначенню випадку               

2019 nCoV як дорослого, так і дитячого населення 

 

№  

з/п 

Медичний працівник Заклад  Період 

роботи  

Лікар-анестезіолог 

1 Токар А.О. КНП "Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ 

рівня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 09 квітня 

2021 року 

Сестри медичні-анестезистки 

1 Іващенко В.Г. КНП "Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ 

рівня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

2 Кареліна Н.В. КНП "Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ 

рівня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

3 Осіпова А.О. КНП "Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ 

рівня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

4 Шаховцова А.М. КНП "Міський пологовий будинок з 

функціями перинатального центру ІІ 

рівня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

5 Кочергіна В.І.  КНП "Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

Сестри медичні 

1 Круць Р.І. стаціонар № 2 КНП "Центральна  міська  

лікарня" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

2 Пересунько Т.В. КНП "Міська лікарня швидкої медичної 

допомоги" Міської ради міста 

Кропивницького" 

з 08 квітня 

2021 року 

 

 

 


