
 
 

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

вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 8, факс 22 86 20, 

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

 

 

ПРОТОКОЛ № 15 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

02 червня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії МОСІН  Олександр 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

Про послаблення протиепідемічних заходів на території міста 

з 01 червня 2020 року в період поширення коронавірусної хвороби  

COVID-19 з урахуванням результатів оцінки епідемічної ситуації та 

наявності ознак для послаблення. 

 

Доповідачі: 

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; 

 

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; 
 

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. 
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2.  Відповідно до пункту 4 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" на позачерговому засіданні обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від                    

28 травня 2020 року (протокол № 23) на території області з 01 червня                 

2020 року запроваджено третій етап послаблення протиепідемічних заходів, з 

урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності визначених ознак для 

послаблення протиепідемічних заходів. 

 З урахуванням зазначеного протоколу, 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 

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: 
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1) роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів,  

фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше 

ніж 10 осіб), за умови  виконання вимог  Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної 

культури і спорту на період карантину у зв`язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою Головного 

державного санітарного лікаря України від 26 травня 2020 року № 28; 

2) відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, 

відновлення роботи інклюзивно-ресурсних центрів, проведення професійно-

практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації в закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної 

підготовки на виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, 

атестації здобувачів вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, 

отримання документів про професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, 

участь в освітньому процесі, пов’язаному з освітою дорослих, у публічному 

захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих 

заходах. 

 

Термін виконання  - з 01 червня 2020 року  
 

 КОСТЕНКО Ларисі 
 

5. Дозволити керівникам закладів дошкільної освіти прийом дітей 

(відповідно до актів готовності до роботи). Забезпечити виконання в закладах 

дошкільної освіти вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19", затверджених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України  від 21 травня 

2020 року  № 25.  

 

Термін виконання  - з 03 червня 2020 року 

 

6. Вжити необхідні заходи щодо відновлення роботи Інклюзивно-

ресурсних центрів міста, та подальшого прийому до них дітей. Дотримання 

протиепідемічних та санітарних норм при роботі центрів тримати на 

постійному контролі. 

 

 Термін виконання  - з 03 червня 2020 року 

 

7. Забезпечити вжиття заходів щодо відновлення роботи позашкільних 

закладів освіти міста. При проведенні групових занять дотримуватись 

рекомендацій Міністерства освіти і науки України, вимог Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної 

освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19", затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України  від 21 травня 2020 року  № 25, та не допускати одночасне 

відвідування більш ніж 10 осіб.  
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Термін виконання  - з 03 червня 2020 року 

 

8. З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVlD-19) 

при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного 

іспиту та єдиного фахового вступного випробування (далі – тестування) 

суб'єкти, що відповідальні за організацію тестування зобов'язані дотримуватись 

протиепідемічних заходів, затверджених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року № 24 "Про затвердження 

Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби COVID-19". 

 

Термін виконання  - на період карантину 

 

9. Розробити інструкцію про порядок допуску дітей до відвідування 

закладів дошкільної освіти, загально-освітніх навчальних закладів, за умови 

наявності медичної довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я, епідемічну 

обстановку в родині та дозволу на відвідування колективу. 

 

Термін виконання  - на період карантину 

 

 ЖИТНИКУ Віктору 
 

10. Здійснювати пасажирські перевезення за умови дотримання вимог 

постанови Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 

2020 року № 23 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на 

період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19". 
 

Термін виконання  - на період встановлення карантину 

 

ПАЛИВОДІ Андрію, 

ГОРБОВСЬКОМУ Сергію, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ГУДІМІ Андрію 

 

11. Провести робочу нараду з керівниками ринків розташованих на 

території міста та суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівельну 

діяльність під час карантину, щодо дотримання під час їх роботи санітарних і 

протиепідемічних заходів, а також  недопущення несанкціонованої торгівельної 

діяльності на території міста. Під час робочої наради попередити суб’єктів 

господарювання, що у разі виявлення порушень дотримання передбачених 

протиепідемічних заходів, роботу ринків на території міста, на період 

карантину, буде заборонено до усунення порушень. 
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Термін виконання  - 02 червня 2020 року 

 

КАСЬЯНЕНКУ Івану 

 

12. Організувати оцінку епідемічної ситуації на території міста та 

забезпечити щоденне  надання показників визначених ознак щодо послаблення 

протиепідемічних заходів до секретаріату міської комісії з питань техногенно – 

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

 

Термін виконання  - з 03 червня 2020 року  

  

КРИШКУ Олександру 

 

13.  Опрацювати питання щодо можливості відновлення роботи КЗ «Центр 

комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Фортечної районної у                        

м. Кропивницькому ради» та особливостей його функціонування в період 

карантину.  

Термін виконання  - до 10 червня 2020 року  

  

14. Індивідуальні заняття дітей з інвалідністю з фахівцями закладу, 

функціонування груп денного догляду розпочати лише за умови виконання та 

дотримання санітарних та протиепідемічних заходів і рекомендацій 

Міністерства охорони здоров’я України, а також наявності медичної довідки від 

сімейного лікаря про стан здоров’я, епідемічну обстановку в родині дитини та 

дозволу на відвідування колективу. 

 

Термін виконання  - з 10 червня 2020 року  

 

 ЯКУНІНУ Сергію 

 

15. 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". 

 

Термін виконання  - на період встановлення карантину 

 

16. На підставі листа Кіровоградської регіональної торгово-промислової 

палати, погодити проведення 09-10 червня 2020 року на її території тренінгу 

місцевого бізнесу, за умови дотримання протиепідемічних заходів 

передбачених постановами 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”   

(із змінами) та від 20 травня 2020 року № 392 "Про встановлення карантину , з 
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метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення 

протиепідемічних заходів". 

 

Термін виконання  - 09-10 червня 2020 року  

 

17. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького відповідно до делегованих та 

владних повноважень. 

 

 

 

Голова  комісії:                                                                        Олександр МОСІН           

 

 

                                                        

Відповідальний секретар комісії:                                  Олексій ГНЕННИЙ 
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