
        
 

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 № 21 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

31 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 продовження дії карантину з  01 вересня до 31 жовтня  

2020 року на території міста з метою запобігання поширенню гострої 

респі раторної хвороби COVID-19. 

 

Доповідачі: 

1. КАСЬЯНЕНКО Іван – генеральний  директор КНП «Регіональний центр  

громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радник міського голови 

(на громадських засадах);  

2. МАКАРУК Оксана –начальник управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

2. Про забезпечення контролю за виконанням протиепідемічних заходів 

на території міста, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641. 

 

Доповідач: 

КОСТЕНКО Лариса - начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. КАСЬЯНЕНКА Івана – генерального  директора КНП «Регіональний 

центр  громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радник міського 

голови (на громадських засадах);  

2. МАКАРУК Оксану – начальника управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

1. ВИРІШИЛИ: 
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1. Інформацію про продовження дії карантину з  01 вересня до                   

31 жовтня 2020 року та вжиття протиепідемічних заходів на території міста з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби  COVID-19, 

відповідно до 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, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня            

2020 р. № 712, від 26 серпня 2020 р. № 760 і від 27 серпня 2020 р. № 757, взяти 

до відома. 

 

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 

 

3. 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 із змінами, внесеними постановами Кабінету 

Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 712, від 26 серпня 2020 р. № 760 і від 

27 серпня 2020 р. № 757. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

4. 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; 
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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;  

 

5. 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               

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; 

 

проведення концертів (крім тих, які проводяться закладами культури, для 

яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом 

діяльності), дискотек, робота розважальних закладів (нічних клубів), діяльність 

закладів громадського харчування із організацією дозвілля (ресторанів, кафе, 

барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо). 

 

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному (тролейбус) 

транспорті, у міському 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 

 

6. 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 
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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 суб’єктів господарювання з надання 

послуг громадського харчування без організації дозвілля (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 

 

7. 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 

 

8. 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; 
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перевезення пасажирів автомобільним (крім таксі) та міським електричним 

транспортом у міському 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. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

2. СЛУХАЛИ: 

КОСТЕНКО Лариса - начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 
 

2. ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про забезпечення контролю за виконанням протиепідемічних 

заходів на території міста, визначених постановою Кабінету Міністрів України 

від 22 липня 2020 року № 641, з урахуванням вимог протоколів  позачергового 

засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 21 серпня 2020 року № 40, від 28 серпня              

2020 року № 41, взяти до відома. 
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2. На підставі оцінки протиепідемічних показників та відповідно до рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій від 20 серпня 2020 року № 24 на території міста Кропивницького 

продовжується “зелений” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та 

застосовуються протиепідемічні заходи, передбачені для даного рівня. 

 

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, 

ГНЕННОМУ Олексію,  

Керівникам виконавчих органів 

Міської ради міста 

Кропивницького відповідно до 

делегованих та власних 

повноважень 

 

3. Забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних заходів, 

передбачених постановою 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) відповідно до “зеленого” рівня епідемічної небезпеки, а саме: 

продовження контролю за дотриманням суб'єктами господарювання та 

населенням носіння захисних масок, соціальної дистанції, здійснення 

визначених заходів дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах 

торгівлі, ринках, у громадському транспорті; закладів освіти; проведення 

масових заходів за участю не більше однієї особи на 5 кв.м; дотримання умов 

самоізоляції. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

4. Посилити роботу постійно діючих мобільних груп із залученням 

працівників Кропивницького міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби України в області, Кропивницьким ВП Головного 

управління Національної поліції в області, Управління патрульної поліції в 

області з метою забезпечення суб’єктами господарювання встановлених 

протиепідемічних норм, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 

22 липня 2020 року № 641 “Про встановлення карантину та запровадження 
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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 

 

5. При проведенні перевірок приділити особливу увагу дотриманню 

суб'єктами господарювання та населенням носіння захисних масок, соціальної 

дистанції, наявності засобів дезінфекції та здійснення визначених заходів 

дезінфекції в закладах громадського харчування, на об’єктах торгівлі, ринках, 

розважальних закладах, у громадському транспорті. 

При виявленні порушень протиепідемічних заходів на території міста 

інформувати керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

 МАКАРУК Оксані 
 

6. Проаналізувати в закладах охорони здоров’я, які проводять лікування 

пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, наявну кількість 

спеціальної тари (контейнери, бокси тощо) для збирання, дезінфекції, 

збереження, вивезення і утилізації відходів, які утворюються внаслідок таких 

хворих та, у разі потреби, додатково забезпечити ці заклади. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

7. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

належного поводження з небезпечними відходами, які утворюються внаслідок 

лікування пацієнтів, хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та недопущення їх розміщення на 

полігонах твердих побутових відходів та сміттєзвалищах. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

8. Здійснити розрахунок додаткових ліжок для лікування хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, на 

випадок погіршення епідемічної ситуації в Україні. 
 

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 

 

 Костенко Ларисі 
 

9. Забезпечити організований початок 2020/2021 навчального року 

відповідно до особливостей епідеміологічної ситуації на території міста. 
 

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 
 

10. Вжити заходів щодо забезпечення закладів освіти засобами особистої 

гігієни та обладнанням (рукомийниками, рідким милом, паперовими рушниками 

або електросушарками для рук, безконтактними термометрами, 
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дезінфекційними, у тому числі антисептичними засобами для обробки рук,  

засобами особистої гігієни та індивідуального захисту. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

11. Забезпечити здійснення заходів за дотриманням встановлених 

законодавством вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів у закладах 

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

(COVID-19), визначених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 22 липня 2020 року № 50.  
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

12. Організувати заходи з  утилізації використаних засобів індивідуального 

захисту в закладах освіти адміністраціями освітніх закладів. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

ЖИТНИКУ Віктору 

 

13. Організувати додаткові рейси на автобусному маршруті № 274                

«сел. Нове – площа Богдана Хмельницького» за рахунок залучення резервного 

автобуса КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького» для 

забезпечення додаткових потреб мешканців сел. Нове у пасажирських 

перевезеннях у зв’язку з початком з 01 вересня 2020 року нового навчального 

року. 
 

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 

 

14. Відновити пільговий проїзд у обсязі, передбаченому чинним 

законодавством, наступним пільговим категоріям населення, які мають право 

безкоштовного проїзду в громадському транспорті міста Кропивницького: 

- діти з інвалідністю (628 осіб); 

- діти з багатодітних сімей (1539 осіб); 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються 

або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах (37 осіб); 

- діти з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи (38 осіб). 
 

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 

 

ЖИЛІНУ Валерію 

 

15. Спеціалізованій службі цивільного захисту (Кропивницькому 

міськрайонному  відділу УДСНС України у Кіровоградській області) 

продовжити проведення дезінфекційних заходів щодо обробки зупинок 

громадського транспорту.  
 

Термін виконання  - на період встановлення карантину 
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ІВАНОВСЬКІЙ Юлії 

 

16.  Надати до секретаріату комісії інформацію про проведену роботу 

Кропивницьким міським управлінням Головного управління 

Держпродспоживслужби України в Кіровоградській області щодо здійснення 

контролю за забезпеченням суб’єктами господарювання встановлених 

протиепідемічних норм, визначених постановою 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) та постановами Головного державного санітарного 

лікаря України. 
 

Термін виконання  - до 07 вересня 2020 року 

 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

Керівникам виконавчих органів 

Міської ради міста Кропивницького 

відповідно до делегованих 

та власних повноважень 
 

17. Забезпечити контроль виконання обмежень, передбачених для 

відповідних рівнів епідемічної небезпеки постановою Кабінету Міністрів          

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”. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ГУДІМІ Андрію, 

НАЗАРЕЦЬ Анні, 

РАХУБІ  Ніні 

 

18. Опрацювати питання та надати до секретаріату комісії пропозиції щодо 

формату проведення заходів з нагоди 266-ї річниці від заснування міста 

Кропивницького  (Кіровограда) в умовах карантину. 
 

Термін виконання  - до 07 вересня 2020 року 

 

 ЯКУНІНУ Сергію 
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19. Продовжити проведення через засоби масової інформації, соціальні 

мережі та інші канали комунікації інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

населення щодо дотримання встановлених протиепідемічних заходів на 

території міста. 

 

20. 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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