
        
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
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 № 20 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

20 серпня 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 вжиття протиепідемічних заходів на території міста з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 

2020 року №712 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 квітня 2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року № 641”. 

 

Доповідачі: 

        КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького 

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. 

 

2. Про  підготовку  дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем поживання  Міської ради міста 

Кропивницького» до початку роботи в умовах карантину. 

 

Доповідач: 

КОЛОДЯЖНИЙ Сергій - начальник управління молоді та спорту Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

КОВАЛЕНКА Сергія – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького 
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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; 
 

1. ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про вжиття протиепідемічних заходів на території міста з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня               

2020 року №712 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 квітня 2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року  № 641” та протоколу  

позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 14 серпня 2020 року № 38, взяти до 

відома. 

 

2. Врахувати, що:  
 

 2.1. Залежно від епідемічної ситуації Державна комісія з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій раз на сім днів 

приймає рішення про встановлення на території регіону або районі чи місті 

обласного значення рівня епідемічної небезпеки “жовтий”, “помаранчевий” або 

“червоний”.  
 

2.2.  Рішення про послаблення “червоного”, “помаранчевого” та “жовтого” 

рівня епідемічної небезпеки не може бути переглянуто раніше ніж через                     

14 днів з дня встановлення такого рівня епідемічної небезпеки. 

 

3. Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому 

наявна хоча б одна з таких ознак: 
 

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для 

госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш 

як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд; 
 

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. 

населення протягом останніх семи днів; 
 

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення 

перевищує базовий рівень захворюваності. 
 

Базовий рівень захворюваності на COVID-19 становить 40 нових випадків 

на 100 тис. населення за 14 днів. 
 

4. У разі завантаженості ліжок у закладах охорони здоров’я регіону, 

визначених керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

медико-біологічного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням на 

території України гострої респіраторної хвороби  COVID-19, спричиненої 



 3 

коронавірусом SARS-CoV-2, для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим 

випадком COVID-19 протягом п’яти днів підряд на території всього регіону 

встановлюється рівень епідемічної небезпеки: 
 

“помаранчевий” — у разі завантаженості від 50 до 75 відсотків кількості 

ліжок; 
 

“червоний” — у разі завантаженості 75 і більше відсотків кількості ліжок. 
 

У разі проведення в регіоні тестувань методом полімеразної ланцюгової 

реакції та імуноферментного аналізу протягом п’яти днів підряд у кількості 

меншій, ніж 24 на 100 тис. населення щоденно, на території регіону 

встановлюється “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки. 

 

5. У регіоні з показником захворюваності на COVID-19 меншим, ніж 

базовий, встановлюється “зелений” рівень епідемічної небезпеки. 
 

У разі перевищення в регіоні базового рівня захворюваності на                   

100 тис. населення на території окремих адміністративно-територіальних 

одиниць регіону встановлюються такі рівні епідемічної небезпеки: 

 

 

Рівень епідемічної 

небезпеки 

Райони, міста 

обласного значення з 

кількістю населення 

менше 70 тис. осіб, 

обласні центри, м. Київ, 

м. Севастополь 

Райони, міста 

обласного значення з 

кількістю населення 

70 тис. осіб і більше 

“Жовтий” від 40 до 120 від 40 до 80 

“Помаранчевий” від 120 до 240 від 80 до 160 

“Червоний” більше 240 більше 160 

 

У разі коли на території окремих адміністративно-територіальних одиниць 

регіону, чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього 

населення регіону, встановлено “помаранчевий” або “червоний” рівень 

епідемічної небезпеки, “помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки 

встановлюється на території такого регіону в цілому. 
 

У разі коли “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлено на 

території окремих адміністративно-територіальних одиниць регіону, 

чисельність населення яких становить 75 та більше відсотків всього населення 

регіону, “червоний” рівень епідемічної небезпеки встановлюється на території 

такого регіону в цілому.” 

 

6. На підставі оцінки протиепідемічних показників та відповідно до 

рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій продовжити на території міста "зелений” рівень 

епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та застосувати протиепідемічні 

заходи, передбачені для даного рівня. 
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З урахуванням епідемічної ситуації, з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Кропивницького, 

доручити: 
 

 

 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ФРОСІНЯКУ Руслану, 

ЖАРОВІЙ Ірині,  

ДЕНИСЕНКО Сергію, 

ЖИЛІНУ Валерію, 

КОВАЛЕНКУ Сергію,  

Керівникам виконавчих органів 

Міської ради міста 

Кропивницького відповідно до 

делегованих та власних 

повноважень 

 

7. Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням на 

території міста протиепідемічних заходів для відповідного рівня, які  

передбачені  постановами Кабінету Міністрів України від 22 липня                   

2020 року № 641 “Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

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

від 12 серпня 2020 року №712 “Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 2020 року № 331 і від 22 липня 2020 року                   

№ 641”. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

8. На період дії карантину на території міста забороняється: 
 

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; 
 

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; 
 

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;  

 

9. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“зелений” рівень епідемічної небезпеки забороняється: 

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на               
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5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому 

повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю 

кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або 

залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками 

фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із 

розміщенням учасників стоячи; 

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному 

(тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 

виготовлених самостійно. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

10. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“жовтий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних 

обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної небезпеки, 

забороняється: 

1) відвідування сторонніми особами 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); 

2) діяльність хостелів; 

3) роботу після 24-ї та до 7-ї години розважальних закладів (нічних 

клубів), а також суб’єктів господарювання з надання послуг громадського 

харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім діяльності з надання 

послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та 

замовлень на винос; 

 

4) проведення масових заходів в закладах громадського харчування у 

кількості більш як 20 осіб та більше однієї особи на 10 кв. метрів. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
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11. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“зелений” та “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення 

спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з 

олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з 

інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю стану здоров’я учасників. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

12. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“помаранчевий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних 

обмежень, передбачених для “зеленого” та “жовтого” рівня епідемічної 

небезпеки, забороняється: 
 

проведення масових (культурних, спортивних, соціальних, релігійних, 

рекламних та інших) заходів за участю більше більш як 220 осіб та більше 

однієї особи на 10 кв. метрів будівлі або території (якщо захід проводиться на 

відкритому повітрі), де проводиться захід; 
 

відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю більш 

як 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 
 

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім спортивних залів, фітнес- 

центрів, які здійснюють приймання відвідувачів не більше однієї особи на                        

10 кв. метрів приміщення; 
 

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; 
 

перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним 

транспортом у міському, приміському, міжміському, міжрайонному сполученні 

у кількості більш як 50 відсотків кількості місць для сидіння, передбачених 

технічною характеристикою транспортного засобу або визначених в 

реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за умови розсадки 

пасажирів з вільним місцем поруч, спереду, позаду; 
 

приймання відвідувачів закладами торговельного (у тому числі в 

магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового 

обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування у 

приміщенні не більше одного відвідувача на 10 кв. метрів торговельної площі; 
 

діяльність з надання послуг громадського харчування, крім випадків 

приймання відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш як на               

50 відсотків посадкових місць у приміщенні закладу. 
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Термін виконання  - на період дії карантину 

 

13. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“червоний” рівень епідемічної небезпеки застосовується обмеження або 

посилення протиепідемічних заходів, які визначаються пунктом 15 постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня  2020 року № 641 “Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами).   
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

16. На території міста, якщо встановлюється “жовтий”, “помаранчевий” та 

“червоний” рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись 

обмежувальні протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування. 

 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

 МАКАРУК Оксані 
 

16. Забезпечити резервування для лікування пацієнтів, хворих  

на COVID-19, не менше 30 відсотків ліжкового фонду міста.  
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

17. На період сезонного підйому захворюваності на грип та гострі 

респіраторні захворювання у період гострої респіраторної хвороби COVID-19 

вжити заходів щодо резервування не менше 30 % ліжкового фонду закладів 

охорони здоров’я для надання медичної допомоги хворим на відповідні 

захворювання. 

Опрацювати питання щодо організації надання медичної допомоги таким 

хворим на дому в тому числі і мобільними медичними бригадами. 
 

Термін виконання  - у період поширення захворювання 

на грип та гострі респіраторні 

захворювання під час пандемії 

 

 КАСЬЯНЕНКУ  Івану, 

ОПЕРЧУК  Надії 
 

18.  Вживати заходів до збільшення кількості тестувань у разі, коли 

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та 

імуноферментного аналізу на території регіону становить менш як 

24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів. 
 

Термін виконання  - на період карантину 
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19. Вживати заходів до проведення поточної та заключної дезінфекції  

у вогнищах COVID-19, у тому числі у домашніх осередках. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

 ГОРБЕНКО Оксані 
 

20. Інформувати керівників релігійних громад щодо дотримання 

населенням протиепідемічних заходів та недопущення масового скупчення 

людей під час проведення релігійних заходів, з урахуванням вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території 

із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами). 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

 

2. СЛУХАЛИ: 

КОЛОДЯЖНОГО Сергія - начальника управління молоді та спорту 

Міської ради міста Кропивницького; 
 

2. ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про підготовку  дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання 

дитячо-юнацьких клубів за місцем поживання  Міської ради міста 

Кропивницького» до початку роботи в умовах карантину взяти до відома. 

  

КОЛОДЯЖНОМУ Сергію 

 

2.  Дозволити відкриття  дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-

юнацьких клубів за місцем поживання  Міської ради міста Кропивницького» 

для проведення заходів,  пов’язаних з підготовкою до початку роботи в умовах 

карантину, а саме: 
 

- провести підготовку приміщень закладів до відвідування дітьми, 

забезпечити виконання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, 

визначених постановою Головного державного санітарного лікаря України  від 

30 липня 2020 року  № 42, від 04 серпня 2020 року № 47 та від 20 червня                  

2020 року № 37; 
 

- організувати роботу робочих груп з приймання закладів до відвідування 

дітьми в умовах адаптивного карантину; 
 

- забезпечити перевірки дотримання у вказаних закладах рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів та забезпечити їх роботу згідно 

графіку; 
 

- інші протиепідемічні та санітарні заходи, визначені законодавством. 
 

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 
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3. Відвідування дитячо-юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких 

клубів за місцем поживання  Міської ради міста Кропивницького» дітьми 

здійснювати після комісійного обстеження закладів та складання відповідного 

акту про готовність до роботи. 
 

   Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 

  

4. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

батьками дітей щодо умов відновлення роботи  закладів та особливостей їх 

функціонування в період адаптивного карантину.  
   

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 

 

5. Розробити інструкції про порядок допуску дітей до відвідування дитячо-

юнацьких клубів КЗ «Об’єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем поживання  

Міської ради міста Кропивницького». 
  

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 

 

6. Адміністрації закладів допуск працівників  колективів здійснювати за 

умови наявності медичної довідки від сімейного лікаря про стан здоров’я. 
 

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 

 

7. Допуск дітей до відвідування закладів здійснювати лише за умови 

здійснення обов’язкового щоденного контролю стану здоров’я відвідувачів  та 

дотримання в закладі санітарних і протиепідемічних заходів, а саме: 
 

- дитячо-юнацьких клубах  естетичного напрямку за умови дотримання 

протиепідемічних заходів визначених постановою Головного державного 

санітарного лікаря України  від 30 липня 2020 року  № 42; 
 

- дитячо-юнацьких клубах спортивного та національно-патріотичного 

виховання за умови дотримання протиепідемічних заходів визначених 

постановою Головного державного санітарного лікаря України  від 04 серпня 

2020 року  № 47 та від 20 червня 2020 року № 37. 
 

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 

 

8. Дотримання протиепідемічних та санітарних норм при роботі закладів 

тримати на постійному контролі. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

 ЯКУНІНУ Сергію 

 

9. Продовжити проведення через засоби масової інформації, соціальні 

мережі та інші канали комунікації інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 
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населення щодо дотримання встановлених протиепідемічних заходів на 

території міста. 

 

10. 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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