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ПРОТОКОЛ № 4 

позачергового засідання міської комісії  
з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

11 березня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                      

        

Головував на засіданні: голова комісії Олександр МОСІН 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Про вжиття заходів щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного 

благополуччя на території міста  у зв’язку з загрозою поширення 

коронавірусної інфекції Соvid-19.  

 

Начальник управління охорони здоров'я Оксана Макарук детально 

ознайомила присутніх із станом готовності комунальних некомерційних 

підприємств галузі охорони міста до надання медичної допомоги дитячому та 

дорослому населенню міста у випадках підозри на захворювання, спричинені 
коронавірусом Соvid-19. 

У місті Кропивницькому створений міський оперативний штаб з 
реагування на ситуацію із розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19 та затверджений План протиепідемічних 

заходів щодо запобігання поширенню в м. Кропивницькому гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом  COVID-19 (далі – План). 

У закладах охорони здоров'я комунальної власності міста передбачено              

501,8 тис. грн на реалізацію заходів Плану, у тому числі 250,4 тис. грн для 

комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького". 

 Стаціонар № 1 комунального некомерційного підприємства "Центральна 

міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" визначено госпітальною 

базою для надання медичної допомоги особі, яка відповідає визначенню 

випадку COVID-19 як дорослого, так і дитячого населення, враховуючи 

інфекційний профіль. У закладі складений і затверджений план заходів на 

випадок загострення епідеміологічної ситуації, переглянуті наявні схеми 

перспективного перепрофілювання закладу у разі масового надходження 

хворих на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом COVID-19.  
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У закладі для додаткового розгортання ізоляторів для тимчасової ізоляції 
осіб з ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

COVID-19 в наявності 125 ліжок інфекційного профілю (не боксовані), що 

можуть бути задіяні при наданні допомоги хворим та 12 боксів                              

(36 ліжкомісць).   

На теперішній час у закладі працює 7 лікарів-інфекціоністів (4 дорослих 

та 3 дитячих). 

Стаціонар забезпечений медичними препаратами для симптоматичної 
терапії, у тому числі противірусними засобами аміксин-ІС, таміфлю, є в 

наявності  швидкі тести для виявлення вірусів грипу А та В, дезінфекційні 
препарати та необхідне обладнання, а саме: апарати ШВЛ – 3 дорослих та                 

3 дитячих; монітори при ліжкові  – 6; пульсоксиметри – 6; дефрибілятор – 1; 

відсмоктувач медичний, електричний – 2; інгалятори (небулайзери) – 3; 

концентратори кисню – 8. 

У стаціонарі в наявності захисний одяг: комбінезони захисні CHEMSAFE 

C1 – 14 шт., протичумні костюми – 24 шт., рукавички хімстійкі – 12 та 

рукавички гумові – 2460 пар, рукавички латексні – 231 пара, 37 захисних 

екранів, окуляри захисні Univet закриті, непряма вентиляція, лінза ПК, прозорі, 
покриття AS/AF (KN) – 16 шт., окуляри "консерви" – 57 шт., респіратори 

Микрон – 440 шт., респіратори "пелюсток" – 48 шт., респіратори N95 – 18 шт., 

респіратори FFP3 – 7 шт., респіратор з клапаном BLS FFP P RD – 14 шт., 

одноразові флізелінові халати – 480 шт., одноразові фартухи – 120 шт., маски 

одноразові – 1514 шт., маски марлеві – 2718. 

 У центрах первинної медичної допомоги, куди можливі первинні 
звернення, також є в наявності протичумні костюми, одноразові халати, захисні 
окуляри, екрани. 

У закладах охорони здоров'я комунальної власності міста наявні 
респіратори FFР-2 та FFР-3  в кількості 141 шт. та 21 респіратор N-95, 

забезпечено незнижувальний запас лікарських засобів, у тому числі: 
противірусних та антибактеріальних препаратів, дезінфекційних, 

антисептичних та інших матеріальних ресурсів.  

З 10 лютого 2020 року в закладах охорони здоров'я комунальної власності 
міста посилено заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму для 

попередження заносу та розповсюдження гострих респіраторних вірусних 

інфекцій, грипу та коронавірусної інфекції COVID-19, запроваджено 

обмежувальні заходи. 

 У всіх закладах охорони здоров'я комунальної власності міста проведені 
додаткові навчання для медичних працівників згідно з рекомендаціями ВООЗ з 
питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та 

біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначенню випадку 

COVID-19, та організований міський семінар для лікарів первинної ланки. 

 20 лютого 2020 року на базі інфекційного відділення стаціонару                          

№ 1 комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького" відбулося практичне тренувальне заняття 

медичних працівників із госпітaлізaції хвоpого нa коpонaвіpус. У зазначеному 

закладі виділено спеціалізований санітарний транспортний засіб для 

перевезення таких пацієнтів, який укомплектований необхідними засобами 



 3 

індивідуального захисту, та  проведено  комплекс  робіт,  необхідних  для  

виключення  можливості внутрішньолікарняного поширення гострої 
респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.  

Управлінням охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького, 

медичними працівниками закладів охорони здоров'я комунальної власності 
міста проводиться санітарно-освітня робота із населенням міста з питань 

проведення заходів щодо профілактики гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, зокрема щодо утримання від подорожей 

за кордон, особливо до країн, де виявлені випадки коронавірусної інфекції 
COVID-19 (Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Японія, Сінгапур, 

Гонконг, Італія,  Малайзія, Австралія, Німеччина, В'єтнам, ОАЕ, Франція, 

Великобританія, Канада, Філіппіни, Індія, Кувейт, Російська Федерація, Оман, 

Непал, Камбоджа, Шрі-Ланка, Фінляндія, Бельгія, Єгипет, Ізраїль, Ліван, 

Бахрейн, Афганістан, Ірак).    

 З 26 лютого по 09 березня 2020 року під наглядом медичних працівників 

закладів охорони здоров'я комунальної власності міста перебували 19 учасників 

змагань з дзюдо в м. Конельяно (Італія). На теперішній час стан дітей 

задовільний.  

Станом на 11 березня 2020 року під наглядом медичних працівників міста 

перебуває 16 громадян, які повернулися з країн, де виявлені випадки 

коронавірусної інфекції COVID-19. 

За інформацією помічника міського голови  Івана Касьненка в Україні 
зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за 

весь період Центр громадського здоров’я України отримав 40 підозр про 

захворювання на COVID-19, в тому числі 2 підозри на території міста Києва. 

Наразі 4 зразки ще перебувають на стадії дослідження. 

В Державні установі «Кіровоградський обласний лабораторний центр 

МОЗ України» для міста Кропивницького створено 2 дезактиваційні бригади в 

складі: лікар епідеміолог, помічник лікаря епідеміолога, дезінфектор, водій 

спеціального автомобіля. Створено необхідний запас дезактиваційних засобів. 

Бригади оснащені засобами індивідуального захисту та пройдено відповідні 
навчання і тренування для роботи в осередках при інфекційних захворюваннях.  

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня                

2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу  COVID-19», рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  від 10 березня 2020 року № 2 

«Про стан забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення 

України та заходів стосовно стабілізації епідемічної ситуації, спричиненої 
коронавірусом COVID-19» за результатами доповіді та з урахуванням 

обговорення комісія вирішила: 

 

 

1. Прийняти представлений управлінням охорони здоров’я Міської ради 

міста Кропивницького та обласним лабораторним центром МОЗ України 

Алгоритм запровадження протиепідемічних заходів для запобігання 

поширенню  COVID-19 в Україні та Комунікаційний план щодо визначення 

алгоритмів дій у разі виникнення захворювання на COVID-19, відповідно до 
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статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та 

Постанови Кабінету Міністрів України від  11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19». 

 

2.  З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції 
COVID-19 на території міста, з урахуванням ймовірного розвитку складної 
епідемічної ситуації, відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», ввести обмежувальні заходи на території 
міста Кропивницького з 00год.00хв. 12.03.2020 до 03.04.2020 року, а саме: 

2.1. призупинити освітній процес у закладах загальної середньої, 
дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти міста усіх 

типів та форм власності; 
2.2. обмежити проведення спортивних заходів на території міста; 

2.3. роботу театрів, кінотеатрів, музеїв, культурно-масових заходів, 

розважальних закладів та нічних клубів забезпечити у відповідності до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19»; 

2.4. організувати відслідковування працівників підприємств та установ 

міста з ознаками інфекційного захворювання з подальшим їх недопущенням до 

роботи;  

2.5. рекомендувати організаторам  мирних зібрань на вулицях міста 

перенести проведення заходів на період закінчення карантину; 

2.6. керівникам релігійних організацій проведення масових богослужінь 

забезпечити у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від                  

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

коронавірусу  COVID-19».   

 

3. Фортечній та Подільській районним радам в місті Кропивницькому, 

Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій, 

Департаменту адміністративних послуг, Головному управлінню житлово-

комунального господарства, управлінню освіти, управлінню культури і 
туризму, управління молоді та спорту, управлінню охорони здоров’я: 

3.1. забезпечити виконання п.2 протоколу; 

3.2. внести корективи до навчальних планів освітніх програм закладів 

загальної середньої освіти, спеціалізованих закладів освіти (мистецькі, 
спортивні школи, тощо). 

3.3. організувати навчання з використанням можливостей дистанційної 
освіти, інтернет-ресурсів, тощо; 

3.4. забезпечити вхідний санітарний контроль у приміщеннях дитячих, 

спортивних, соціальних, культурних та спеціалізованих закладів, тощо; 

3.5. забезпечити контроль за людьми похилого віку та людьми з 
обмеженими можливостями, які залишились без піклування. 

 

4. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, керівникам 

підприємств установ та організацій, незалежно від форм власності та 

підпорядкування розміщених на території міста: 
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4.1. забезпечити виконання п.2 цього протоколу; 

4.2. посилити дезінфекційні заходи в місцях проведення масових заходів  

підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та 

проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях; 

4.3. в адміністративних будівлях, приміщеннях органів місцевого 

самоврядування, торгівельних закладах та закладах харчування, приміщення 

прийому громадян, тощо забезпечити вхідний санітарний контроль; 

         4.4 забезпечити працівників засобами індивідуального захисту (маски, 

рукавички, мило, індивідуальні антисептики тощо); 

 4.5. організувати проведення роз’яснювальної роботи серед працівників 

та персоналу про заходи щодо запобігання захворюванню   на гостру 

распіраторну хворобу, спричинену коронавірусом  COVID-19. 

                                       Термін: негайно до покращення 

                                                                 епідеміологічної ситуації 
 

5. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку на період введення 

карантину посилити заходи: 

5.1.  з проведення додаткових інструктажів з працівниками підприємств, 

які здійснюють перевезення пасажирів громадським транспортом, з питань 

проведення дезінфекційних заходів при наданні транспортних послуг та 

профілактики інфікування коронавірусом, зокрема застосування офіційних 

Рекомендацій щодо проведення профілактичних заходів з недопущення 

поширення випадків COVID-19 при наданні транспортних послуг, 
запроваджених Міністерством охорони здоров’я України від 02.03.2020 р. 

№ 26-04/6208/2-20; 

5.2. з проведення дезінфекційних заходів з дотриманням рекомендацій з 
проведення дезінфекційних заходів при інфекційних захворюваннях вірусної 
етіології (грип, парагрип, аденовірусна інфекція, РС-вірусна інфекція, COVID -

19), запроваджених Комунальним некомерційним підприємством 

«Регіональний центр громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради». 

5.3. керівникам підприємств, які надають транспортні послуги, 

забезпечити наявність засобів індивідуального захисту для кожного працівника, 

який виходить на маршрут та/або працює в зонах контакту з пасажирами з 
розрахунку 1 медична маска на 3 години роботи на особу та 1 спиртовий 

антисептик (100 мл) на 1 особу на зміну (до 12 годин) та проведення 

відповідних навчань з використання та знешкодження відпрацьованих масок, 

серветок. 

 

6. Управлінню охорони здоров’я  Міської ради міста Кропивницького: 

6.1. тримати на постійному контролі ситуацію щодо епідеміологічної 
ситуації в Україні та області щодо захворювання на коронавірусну інфекцію та 

стан готовності закладів охорони здоров'я комунальної власності                                 
м. Кропивницького до надання медичної допомоги населенню з вказаною 

інфекцією; 
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6.2. постійно поповнювати запаси необхідних засобів індивідуального 

захисту у разі погіршення епідемічної ситуації в місті та області, за умови 

отримання відповідної інформації від Державної установи «Кіровоградський 

обласний лабораторний центр МОЗ України». 

6.3. головному лікарю комунального некомерційного підприємства 

"Центральна міська лікарня" Міської ради міста Кропивницького" забезпечити 

цілодобову безвідмовну госпіталізацію в дитячому та дорослому відділені 
стаціонару №1 пацієнтів з ознаками ГРВІ, у тому числі коронавірусної інфекції 
середнього та тяжкого степеню тяжкості, які потребують стаціонарного 

лікування з  наданням їм медичної допомоги відповідно до діючих стандартів; 

Термін виконання –до покращення  

                                  епідемічної ситуації  
 

7. Управлінню містобудування та архітектури спільно з управлінням з 
питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення опрацювати 

питання щодо розміщення в соціальній рекламі міста щодо профілактики  

інфекційного захворювання, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил 

запобігання зараженню інфекцією. 

Термін виконання –  у тижневий строк 

 

8. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення спільно з управлінням охорони здоров’я, для використання 

операторами «Гарячої лінії міського голови», розробити інформаційну довідку 

про коронавірус та заходи з запобігання інфікування громадян. 

Термін виконання – до 12 березня 2020 року 

 

9. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області спільно з представниками  управління охорони 

здоров’я,  ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

Кропивницьким міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби провести 

перевірки об’єктів обсервації для тимчасової ізоляції осіб з ознаками гострого 

респіраторного захворювання, спричиненого короно вірусом COVID-19». 

Термін виконання –  у тижневий строк 

 

 10. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОСТАЙЛ»             

забезпечити своєчасну та систематичну санітарну очистку території міста, 

майданчиків для зберігання побутових відходів в житловій зоні, дезінфекцію 

контейнерів для сміття. 

                                     Термін виконання – протягом року 

        11. Кропивницькому відділу поліції ГУ НП України в Кіровоградській 

області, управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області забезпечити 

громадський порядок та виконання обмежувальних заходів на території міста, 

передбачених п.2 цього протоколу.  

                                                                    Термін виконання- до зняття 
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                                                                     карантинних заходів 

 

12. 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 

 

 

 


