
 
 

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

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 22 86 22, факс 22 86 20, 

е-mail:uns@krmr.gov.ua,  код в ЄДРПОУ 26321546 
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 12 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

25 травня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії МОСІН  Олександр 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про продовження карантину з  22 травня 2020 року по 22 червня  

2020 року на території міста з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів. 

 

Доповідач: 

КАСЬЯНЕНКО Іван – генеральний  директор КНП «Регіональний центр  

громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радник міського 

голови (на громадських засадах);  

МАКАРУК Оксана – начальник управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького; 

ІВАНОВСЬКА Юлія – начальник Кропивницького міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;  

КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 

 

2. Про  відвідування закладів дошкільної освіти міста 

Кропивницького в умовах карантину.  

 

Доповідач: 

КОСТЕНКО Лариса – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 
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1. СЛУХАЛИ: 

КАСЬЯНЕНКА Івана – генерального  директора КНП «Регіональний 

центр  громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радник 

міського голови (на громадських засадах);  

МАКАРУК Оксану – начальника управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького; 

ІВАНОВСЬКУ Юлію – начальника Кропивницького міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області;  

КОВАЛЕНКА Сергія – начальника управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про дотримання протиепідемічних заходів безпеки щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації 

епідемічної ситуації на території міста взяти до відома. 

 

2.  Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 року № 392 "Про встановлення карантину , з метою запобігання 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних 

заходів" на території України продовжено дію карантину з 22 травня 2020 року 

до 22 червня 2020 року, відповідно до статі 29 Закону України "Про захист 

населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 

11 березня 2020 року № 211 "Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2" та протоколу  позачергового засідання обласної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 22 травня 

2020 року № 22, з метою запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 на території міста Кропивницького доручити: 

  
 ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ФРОСІНЯКУ Руслану, 

КРИШКУ Олександру,  

ДЕНИСЕНКО Сергію, 

ЖИЛІНУ Валерію, 

КОВАЛЕНКУ Сергію,  

Керівникам виконавчих органів 

Міської ралди міста 

Кропивницького відповідно до 

делегованих та власних 

повноважень 

 

3. Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про 
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встановлення карантину , з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

та етапів послаблення протиепідемічних заходів", дотримання 

протиепідемічних заходів безпеки у період поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 до стабілізації епідемічної ситуації на території міста. 
 

Термін виконання  - на період встановлення карантину 

 

4. Відповідно до протоколу  позачергового засідання обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від                     

22 травня 2020 року № 22, яким встановлено режим послаблення 

протиепідемічних заходів, виходячи з оцінки епідемічної ситуації на території 

області та дотримання ознак для послаблення протиепідемічних заходів, 

визначених постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року              

№ 392 "Про встановлення карантину , з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 та етапів послаблення протиепідемічних заходів" дозволити: 

1) проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не 

більше 50 осіб. Спортивні заходи, в яких беруть участь понад 50 осіб, можуть 

проводиться за погодженням із Міністерством охорони здоров'я, за 

результатами оцінки епідемічних ризиків; 

2) проведення релігійних заходів, за умови перебування не більше однієї 

особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід; 

3) діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях); 

4) регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним 

транспортом у міському сполученні за умови перевезення пасажирів у межах 

кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою 

транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, а також з дотриманням вимог  Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг з 

перевезення пасажирів на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 23. 

 

  Термін виконання  - з 25 травня 2020 року  

 

5. Попередити керівників підприємств, установ, організацій незалежно 

від форми власності та підпорядкування, а також інших суб’єктів 

підприємницької діяльності про персональну відповідальність за порушення 

правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 

правил і норм, передбачених Законом України “Про захист населення від 

інфекційних хвороб”, іншими нормативно-правовими актами з питань боротьби 

з інфекційними захворюваннями, статтею 325 Кримінального кодексу України 

та статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

  Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2023.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2023.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2023.pdf
https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2023.pdf
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 МАКАРУК Оксані, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ГУЙВАНУ Олександру, 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ Антону 

 

6. В межах компетенції забезпечити контроль за виконанням вимог 

постанови  Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про 

встановлення карантину , з метою запобігання поширенню гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

та етапів послаблення протиепідемічних заходів" щодо організації  

перебування громадян на обсервації (ізоляції), самоізоляції, з урахуванням 

Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов’язаних із самоізоляцією та 

Порядку проведення обов’язкової обсервації осіб, які здійснюють перетин 

державного кордону.  
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 

 

 

ГОРБОВСЬКОМУ Сергію, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

МАКСЮТІ Андрію,  

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ Антону 

 

7. Забезпечити силами робочої групи з перевірки дотримання заходів 

щодо запобігання поширенню у місті випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, перевірки за виконанням Тимчасових 

рекомендацій затверджених постановами  Головного державного санітарного 

лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів при здійснені 

дозволених видів діяльності суб’єктами господарювання з фіксуванням 

порушень та з подальшою передачею матеріалів до уповноважених органів.  

 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

8. Посилити заходи щодо недопущення стихійної торгівлі  на території 

міста, зокрема щодо несанкціонованої торгівельної діяльності на території 

міських скверів «Слави» та «Центральний». 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 

 
ГОРБОВСЬКОМУ Сергію 

 

9.  Повідомити приватного підприємця Володимира ХРИКІНА, що 

наданий ним алгоритм роботи малих архітектурних форм (наметів) по                      

вул. Соборній (біля Критого ринку) в період карантину не відповідає вимогам 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 "Про 
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запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" та постанов  Головного 

державного санітарного лікаря України. 

 

Термін виконання  - до 27 травня 2020 року 

 

 

 

 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ Антону 

 

10. Забезпечити цілодобову охорону публічної (громадської) безпеки і 

порядку на території КМП «Центральна міська лікарня» Міської ради міста 

Кропивницького, як об’єкту госпіталізації осіб, хворих на COVID-19, та місця 

обсервації в готелі «Турист» ПрАТ «Кіровоградтурист».  
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

11. Забезпечити в межах компетенції контроль за дотриманням 

громадянами обсервації , самоізоляції. 
 

Термін виконання  - на період перебування в обсервації 

(самоізоляції) 
 

12.  Посилити патрулювання громадських місць міста. 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 

 

 

 

КРИШКУ Олександру, 

ФРОСІНЯКУ Руслану 

 

13. Вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких 

осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб 

з інвалідністю, осіб,  які   перебувають   на  самоізоляції ,  та  організувати   

належний соціальний супровід.    
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 

 
ГОРБЕНКО Оксані 

 

14. Інформувати керівників релігійних громад щодо виконання вимог 

Уряду про продовження карантинних заходів, з урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення 

карантину , з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів". 
 

Термін виконання  - до 27 травня 2020 року 
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КОВАЛЕНКУ Сергію,  

КУЧЕРУ Миколі 

 

15. Забезпечити надання адміністративних послуг населенню у повному 

обсязі. Прийом відвідувачів здійснювати за попереднім записом із урахуванням 

соціальної дистанції (не більше однієї особи на 10 кв. метрів приміщення). 

 

Термін виконання  - з 25 травня 2020 року 

 

16. Проводити температурний скринінг працівників та відвідувачів Міської 

ради міста Кропивницького. Заборонити  допуск громадян до приміщення 

міської ради без захисних масок чи респіраторів. Проводити дезінфекцію 

приміщень міської ради. 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 

 

САВЧЕНКО Тетяні  

 

17. Продовжити роботи з проведення дезінфекційних заходів у жилих 

будівлях комунальної власності, при виявленні підтверджених випадків 

захворювань мешканців на COVID-19. 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

 
 

ЖИТНИКУ Віктору   

 

18. Забезпечити  проведення перевірок перевізників міста, які здійснюють 

перевезення пасажирів, у тому числі у режимі руху «маршрутне таксі», щодо 

дотримання ними протиепідемічних заходів, які передбачені  Тимчасовими 

рекомендаціями, затвердженими постановою  Головного державного 

санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 23. 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

2. СЛУХАЛИ: 

КОСТЕНКО Ларису – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Інформацію КОСТЕНКО Лариси щодо відвідування закладів 

дошкільної освіти міста Кропивницького в умовах карантину взяти до відома. 

 

2. Погодити управлінню освіти Міської ради міста Кропивницького 

здійснення процедури закупівлі засобів індивідуального захисту (медичних 

масок, дезінфікуючих та миючих засобів, приладів дистанційного вимірювання 

температури, інше) для закладів дошкільної освіти, відповідно до вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 225 «Деякі 
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питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби                        

(COVID-19) на території України».  

 

3. Затвердити склад робочих груп з приймання закладів дошкільної освіти 

до відвідування дітьми в умовах карантину що додається. 

 

 

 КОСТЕНКО  Ларисі 

 

4.  Дозволити відкриття  закладів дошкільної освіти міста для проведення 

заходів,  пов’язаних з підготовкою до прийняття дітей, а саме: 

- провести підготовку приміщень закладів до прийому дітей, забезпечити 

виконання протиепідемічних заходів, визначених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України  від 21 травня 2020 року  № 25; 

- організувати роботу робочих груп з приймання закладів до відвідування 

дітьми в умовах карантину; 

- забезпечити перевірки дотримання у вказаних закладах тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів та забезпечити їх 

роботу згідно графіку. 
 
 

Термін виконання  - з 25 травня 2020 року 

 

5. Прийом дітей для відвідування до закладів дошкільної освіти 

здійснювати після комісійного обстеження цих закладів та складання 

відповідного акту про готовність до роботи. 

 

   Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 

 

6. На період карантинних заходів в державі утриматися від відвідування 

дітьми санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садочок) № 65 

«Лукомор’я» 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

7. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

батьками вихованців закладів дошкільної освіти щодо умов відновлення роботи  

дошкільних закладів та особливостей їх функціонування у період карантину.  

   

Термін виконання  - з 25 травня 2020 року 

 

8. Допуск до відвідування дітьми  закладів дошкільної освіти здійснювати 

за наявності медичної довідки про епідемічну обстановку в родині та дозволу 

на відвідування колективу.  
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Термін виконання  - з 25 травня 2020 року 

 

 ДАВИДЧУК Валентині  

 

9. Забезпечити організацію проведення перевірки придатності питної води 

в закладах дошкільної освіти до використання. 
 

Термін виконання  - з 25 травня 2020 року 

 

 

 

ЯКУНІНУ Сергію 

 

10. Провести через засоби масової інформації, соціальні мережі та інші 

канали комунікації інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо 

виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року 

№ 392 "Про встановлення карантину , з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів". 

 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького відповідно до делегованих та 

владних повноважень. 

 

 

Голова  комісії:                                                                        Олександр МОСІН  

             

                                                            

Заступник голови комісії:                                                   Сергій КОВАЛЕНКО 

 



 

 

 Додаток 

до протоколу міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій  

25 травня 2020 року № 12 

 

 

СКЛАД 

робочих груп для приймання закладів дошкільної освіти до відвідування 

вихованцями 

 
 

Робоча група № 1 

 

Голова робочої групи 

СИДОРЕНКО                            - 

Ірина Павлівна                                    

 

головний спеціаліст відділу юридичного 

та фінансового забезпечення управління 

освіти 

Члени робочої групи: 

 

МАЛАШЕВИЧ                         -      

Олена Олегівна 

головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління 

освіти  

 

ДЕЖУРКО                                -     

Олена Володимирівна  

провідний спеціаліст централізованої 

бухгалтерії управління освіти 

 

ДІХТЯРЕНКО                          -    

Тетяна Сігізмундівна    

заступник головного лікаря Комунального 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санiтарної допомоги №1                       

м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

                                                     - 

 

Представник Державної  установи 

«Кіровоградський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров`я 

України» (за згодою) 

 

Робоча група № 2 

 

Голова робочої групи 

БОРЩЕНКО                            - 

Оксана Вячеславівна                                    

 

головний спеціаліст відділу юридичного та 

фінансового забезпечення управління 

освіти 
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Продовження додатка 

 

Члени робочої групи: 

 

ГАВРИШ                                   -      

Світлана Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу інспектування 

навчальних закладів управління освіти  

 

ТКАЧЕНКО                              -     

Олена Юріївна  

технік відділу інженерного забезпечення 

та матеріального постачання управління 

освіти 

 

СМІРНОВА                              -    

Людмила Андріївна      

заступник головного лікаря Комунального 

некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санiтарної допомоги №2                       

м. Кропивницького» Міської ради міста 

Кропивницького» 

 

                                                     - 

 

Представник Державної  установи 

«Кіровоградський обласний лабораторний 

центр Міністерства охорони здоров`я 

України» (за згодою) 

 

 

 

 

Начальник управління 

освіти                                                                                Лариса КОСТЕНКО 
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