
 
 

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 № 6 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

25 березня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: заступник голови комісії Сергій КОВАЛЕНКО 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про виконання заходів з протидії коронавірусної інфекції Соvid-

2019 та виконання протокольних рішень міської комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11.03.2020р. 

№ 4 та від 17.03.2020р. № 5.  

 

Про проведену роботу інформують: 

1. Макарук Оксана Олександрівна - начальник управління охорони 

здоров’я   Міської ради міста Кропивницького. 

 Готовність закладів охорони здоров’я міста до протидії поширенню 

на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2. 

організація роботи медичних закладів в умовах карантинних заходів; 

 забезпеченість медичних працівників засобами індивідуального захисту. 

 2. Савченко Тетяна Миколаївна  - в.о. начальника Головного 

управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького.  

Організація роботи житлово-комунального господарства міста в 

умовах карантинних заходів: 

організація переведення КП «Універсал 2005» для системного вологого 

прибирання міста; 

організація роботи житлово експлуатаційними об’єднаннями, ОСББ щодо 

необхідності проведення дезінфекційних заходів в житловому фонді міста та 

наявності запасів дезінфікуючих засобів, забезпеченість працівників засобами 

індивідуального захисту. 

 3. Житник Віктор Петрович – начальник управління розвитку 

транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького.  
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Оптимізація та удосконалення пасажирських перевезень в умовах 

карантинних заходів: 

перевезення лікарів, працівників поліції, державної служби з 

надзвичайних ситуацій, підприємств критичної інфраструктури, державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; 

запровадження добової почасової роботи комунального та транспорту що 

працює в режимі маршрутного таксі; 

систематизація дезінфекції транспортних засобів в сфері громадського 

транспорту.   

4.   Морква Мар’яна Олександрівна – Директор департаменту з питань 

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій – начальник управління 

економіки Міської ради міста Кропивницького.  

Про стан насичення роздрібної торговельної мережі міста основними 

групами продовольчих товарів: 

робота мережі магазинів з продажу будівельних матеріалів, обладнання та 

інструментів; 

робота станцій технічного обслуговування автомобілів, майстерні з 

надання послуг шиномонтажу;  

робота об’єктів торгівлі в умовах карантину (відповідно до отриманих 

звернень). 

5. Гудіма Андрій Миколайович – начальник Кропивницького відділу 

поліції ГУ НП в Кіровоградській області. 

Про моніторинг стану дотримання підприємствами торгівлі, 

ринками, закладами громадського харчування, торговельно-

розважальними центрами, закладами побутового обслуговування 

населення в умовах карантинний заходів. 

6. Жилін Валерій Петрович – начальник Кропивницького 

міськрайонного відділу У ДСНС України у Кіровоградській області. 

Готовність протипожежної спеціалізованої служби цивільного 

захисту до проведення дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної 

інфекції, в тому числі загальної і поточної дезінфекції. 

7. Фросіняк Руслан Вікторович – голова Подільської районної у місті 

Кропивницькому ради спільно з Стецюком Володимиром Ніловичем 

начальником управління соціального захисту населення Подільської  районної 

у місті Кропивницькому ради. 

 Робота соціального захисту населення в умовах карантинних 

заходів: 

систематичне відвідування одиноких, одиноко проживаючих громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю з метою мінімізації переміщення таких осіб в 

публічних місцях та організаціях за потреби надання медичної та іншої 

допомоги; 

забезпечення соціальних робітників та працівників територіальних 

центрів  соціального обслуговування (надання соціальних послуг), структурних 

підрозділів з надання  соціальних послуг індивідуальними засобами захисту: 

медичними  пов’язками  та гумовими рукавичками. 
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8. Кришко Олександр Володимирович – голова Фортечної районної у 

місті Кропивницькому ради спільно з  Закаблуковський Віктор 

Олександрович начальником управління соціального захисту населення 

виконкому Подільської  районної у місті Кропивницькому ради.  

Робота соціального захисту населення в умовах карантинних заходів: 

систематичне відвідування одиноких, одиноко проживаючих громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю з метою мінімізації переміщення таких осіб в 

публічних місцях та організаціях за потреби надання медичної та іншої 

допомоги; 

забезпечення соціальних робітників та працівників територіальних 

центрів  соціального обслуговування (надання соціальних послуг), структурних 

підрозділів з надання  соціальних послуг індивідуальними засобами захисту: 

медичними  пов’язками  та гумовими рукавичками. 

 

Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького 

відповідно до делегованих та владних повноважень встановити системний  

контроль за виконанням здійснюємої роботи в даному напрямку.   
 

2. Про затвердження Комплексного плану заходів щодо протидії 

поширенню коронавірусної інфекції на території міста. 

Враховуючи протокольне рішення № 8 від 19 березня 2020 року 

позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, комісія вирішила: 

 

1. Затвердити Комплексний план заходів щодо протидії коронавірусної 

інфекції на території міста. 

 

                                     Термін виконання – до стабілізації епідситуації або 

                                                                    особливого розпорядження 

 

2. Забезпечити безумовне виконання та контроль за здійсненням заходів, 

передбачених Комплексним планом заходів щодо протидії поширенню 

коронавірусної інфекції на території міста і надання інформації у встановлені 

терміни.                                             

                                          Термін виконання – згідно Комплексного плану 

 

 Рішення прийнято одноголосно. 

 

 

Заступник голови  комісії:                                                Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 

                                                                                

Відповідальний секретар комісії:                                  Олексій ГНЕННИЙ 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій  

25 березня 2020 року, протокол № 6 

 
ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо протидії поширенню на території міста гострої респіраторної хвороби COVID-19,  

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2   

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Терміни 

виконання 

Відповідальні за виконання 

 

1 2 3 4 

І. ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

1. Вжити заходи щодо забезпечення готовності приміщень для обсервації 

осіб із підозрою на  COVID-19 та осіб, що перебували у контакті із 

хворими на цю інфекцію на випадок епідемічного поширення 

коронавірусної інфекції на території міста та ускладнення епідситуації 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

 

2. Забезпечити проведення у медичних закладах вологого прибирання 

приміщень загального використання із застосування миючих засобів та 

провітрювання протягом робочого дня (двічі на день),  після 

завершення робочого дня забезпечити прибирання усіх приміщень із 

застосуванням дезінфекційних засобів, проводити кварцування робочих 

кабінетів та палат  (за відсутністю пацієнтів та медичного персоналу) 

 

Поcтійно, до 

стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

3. Ввести заборону на відвідування хворих  родичами та друзями у 

медичних стаціонарах 

 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

4. У поліклінічніх відділеннях організувати окремий прийом хворих із 

ознаками ГРВІ та лихоманкою із обов’язковим проведенням 

термометрії, попереджувати пацієнтів із ГРВІ про необхідність 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  
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дотримання  масочного режиму, практикувати проведення 

консультацій вагітним та дітям першого року життя дистанційно (за 

допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку) 

 

5. Забезпечити у лікарських закладах проведення дистанційного 

температурного скринінгу  (вимірювання температури за допомогою 

пірометрів) для усіх відвідувачів закладів охорони здоров’я, включаючи 

персонал     

 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

6. Максимально скоротити практику партнерських пологів, у разі 

крайньої необхідності – допускати партнера у пологові відділення після 

проведення медичного огляду, збору епіданамнезу, дистанційної 

термометрії,   заборонити перебування сторонніх осіб, у т.ч. студентів 

та обслуговуючого технічного персоналу (за виключенням нагальної 

потреби) у стаціонарних відділеннях 

 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

7. Забезпечити  постійне знезараження стічних вод з інфекційних 

відділень та  інших стаціонарів, де будуть госпіталізовані хворі та 

особи із  підозрою на коронавірусну інфекцію відповідно до санітарних 

правил 

Поcтійно Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

8. У разі виявлення серед пацієнтів осіб, що протягом 14 останніх днів 

повернулись із неблагополучних країн по захворюванню на 

коронавірусну інфекцію COVID-19, рекомендувати їм самоізоляцію в 

домашніх умовах із врученням під підпис "Пам’ятки МОЗ України про 

самоізоляцію" 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

9. У разі виявлення хворих із захворюванням, що підлягає визначенню на 

коронавірусну інфекцію COVID-19,  забезпечити їх негайну   ізоляцію 

та вжиття заходів  відповідно до затверджених алгоритмів дій 

 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

10. Забезпечити тимчасове припинення проведення планових заходів з 

госпіталізації та планових операцій, крім термінових та невідкладних. 

На період 

карантину 

Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

11. Забезпечити максимальну готовність до перепрофілювання медичних На період Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 
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закладів до прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах карантину охорони здоров’я міста  

12. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи із населенням з питань 

заходів профілактики коронавірусної інфекції в умовах карантину, а 

також щодо дій у разі захворювання після повернення із 

неблагополучних країн або контакту із хворим, у якого підтверджено 

СOVID-19   

Постійно Макарук О.О. – контроль,  

Івановська Ю.Ю., 

керівники закладів охорони здоров’я міста  

13. Забезпечити подання щодня Департаменту охорони здоров’я 

Кіровоградської обласної державної адміністрації інформації про 

здійснення заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-2019, спричиненої коронавірусом SARS-CoVC-2 

Щодня Макарук О.О. – контроль, керівники закладів 

охорони здоров’я міста  

14. Забезпечити вірусологічну лабораторію ДУ "Кіровоградський обласний 

лабораторний центр МОЗ України" витратними матеріалами, 

обладнанням та діагностикумами для діагностики грипу та інших 

сезонних вірусних респіраторних інфекцій для проведення 

диференціальної діагностики  
 

Постійно ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний 

центр МОЗ України" 

 

15. Забезпечити прийом матеріалів від хворих та осіб з підозрою на 

СOVID-19 від закладів охорони здоров’я та їх транспортування   в 

референс-лабораторію вірусологічних досліджень ДУ "Центр 

громадського здоров’я МОЗ України" (м. Київ) для тестування на 

збудник СOVID-19     
 

Постійно, 

при отриманні 

матеріалів – 

негайно 

ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний 

центр МОЗ України" 

16. Забезпечити проведення діагностичних досліджень коронавірусної 

інфекції СOVID-19 на базі вірусологічної лабораторії ДУ 

"Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України"  

Постійно 

 

ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний 

центр МОЗ України" 

17. Здійснювати епідеміологічний нагляд за коронавірусною інфекцією 

СOVID-19 на території міста з метою своєчасного здійснення 

комплексу протиепідемічних заходів по кожному випадку 

захворювання або підозри   

Постійно ДУ "Кіровоградський обласний лабораторний 

центр МОЗ України" 

ІІ. ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ НА СПОЖИВЧИХ РИНКАХ МІСТА 

18. Запровадити моніторинг: 

стану дотримання підприємствами торгівлі, ринками, закладами 

громадського харчування, торговельно-розважальними центрами, 

24 березня –  

24 квітня   

2020 року  

Гудима А.М. - координація, 

Івановська Ю.Ю., 

Горбовський С.В. 
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закладами побутового обслуговування населення заборон щодо 

проведення діяльності у період із 24 березня по 24 квітня 2020 року та 

вжиття відповідних заходів за його результатами.  

19 Вжити заходи щодо ліквідації місць стихійної торгівлі продовольчими 

товарами на території міста Кропивницького, у тому числі на 

прилеглих до ринків територіях 

 

До 24 квітня 

2020 року,  

постійно  

Гудима А.М. - координація, 

Максюта А.В., 

Горбовський С.В. 

20 Провести роз'яснювальну роботу з керівниками підприємств торгівлі, 

ринків, які продовжують працювати із 25 березня по 24 квітня 2020 

року щодо необхідності проведення профілактики та реагування на 

виявлення симптомів коронавірусної інфекції серед працівників, 

забезпечення їх засобами індивідуального захисту, проведення 

дезінфекційних заходів у приміщеннях і автотранспорті, яким 

здійснюється доставка товарів; 

заборони реалізацію вагових продовольчих товарів (круп, макаронних 

виробів, кондитерських виробів тощо) та хлібобулочних виробів без 

упаковки, захисної харчової плівки, та інших видів упаковки. 

 

До 24 квітня  

2020 року, постійно 

у період карантину   

Івановська Ю.Ю. - коорданація, 

Горбовський С.В., 

керівники закладів торгівлі 

21 Запровадити моніторинг: 

1) ситуації щодо насичення роздрібної торговельної мережі міста 

продовольчими товарами повсякденного попиту; 

2) цін на основні продовольчі товари у роздрібній торговельній мережі 

міста. 

З 19 березня по  

24 квітня  

2020 року 

Горбовський С.В. – контроль  

 

 Надавати оперативну інформацію про стан насичення роздрібної 

торговельної мережі міста основними групами продовольчих товарів та 

моніторинг цін на них на узагальнення департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та промисловості облдержадміністрації за доведеною 

ним формою  

Щоденно протягом  

24 березня –  

24 квітня  

2020 року 

Морква М.О. – контроль,  

Горбовський С.В. 

 Проводити роботу з керівниками підприємств-товаровиробників 

продовольчих товарів щодо забезпечення поставки товарів у роздрібну 

торговельну мережу міста 

Протягом дії 

карантину 

– контроль  

 Визначити щоденну потребу населення міста  у найважливіших 

продуктах харчування  та опрацювати  спільно з суб’єктами торгівлі й 

До 25 березня  

2020 року 

Горбовський С.В. – контроль  
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постачальниками питання щодо безперебійного забезпечення населення 

продуктами харчування 

22 Запровадити щотижневий моніторинг балансів продовольства на 

підприємствах-товаровиробниках продовольчих товарів міста 

Щоп’ятниці  Горбовський С.В. – контроль  

 Визначити місячну потребу спирта на одну    

ІІІ. ЗАХОДИ ОБМЕЖУВАЛЬНОГО ТА ПРОФІЛАКТИВНОГО ХАРАКТЕРУ 

23 Забезпечити дотримання Рекомендацій Міністерства цифрової 

трансформації  України, викладених у листі від 16 березня 2020 року 

№1/06-3-1176, стосовно організації роботи ЦНАПів у період із 

18 березня по 03 квітня  2020 року, зокрема: 

1) організувати роботу ЦНАПу таким чином, щоб: 

    одночасно у відкритій його частині перебувала така кількість 

громадян, яка не перевищує кількості робочих місць для їх 

обслуговування; 

    суб’єкти звернення якомога менше часу перебували у будівлі ЦНАПу 

або за можливості організувати прийом кореспонденції через скриньки, 

встановлені біля входу у ЦНАП;  

   видачу суб’єктам звернення результатів надання адміністративної 

послуги шляхом надсилання засобами поштового зв’язку або іншими 

видами доставки; 

   запровадити додаткові технічні перерви у роботі ЦНАПу для 

проведення дезінфекції приміщення; 

2) інформувати населення про: 

особливості діяльності ЦНАПу у період дії карантину, зокрема про 

зміни у графіку прийому та обслуговування; 

 можливість та способи отримання окремих послуг в електронній 

формі, через відповідні інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування; 

3) посилити заходи щодо дезінфекції приміщень ЦНАПу, зокрема 

шляхом проведення вологого прибирання із використанням 

дезінфікуючих засобів, регулярного провітрювання тощо; 

4) запровадити профілактичні заходи серед працівників ЦНАПу 

(забезпечення їх засобами індивідуального захисту, антисептичними 

З 18 березня по  

24 квітня  

2020 року 

Коваленко С.П. – контроль 
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засобами тощо). 

24 Проведення роз’яснювальної  

роботи серед працівників та персоналу  

щодо запобігання розповсюдження  

захворювання на гостру респіраторну  

інфекцію, спричинену короновірусом  

COVID-19. 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

25 Щоденний температурний  

скринінг персоналу, негайно відправляти  

на самоізоляцію працівників,  

які мають ознаки гострих  

респіраторних захворювань. 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів  

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

26 Не допушення до роботи працівників  

з ознаками інфекційних захворювань. 

Протягом року Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

27 Проведення наскрізних провітрювань 

приміщень, вологе прибирання із  

застосуванням дезінфекційних  

засобів, дозволених до  

використання МОЗ України. 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

28 Заборона проведення масових заходів  

у закритих приміщеннях. 

 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

29 Вхідний санітарний контроль в  

приміщеннях прийому громадян.  

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

30 Забезпечення працівників  

засобами індивідуального захисту та  

створення належні умови для  

дотримання особистої гігієни. 

Протягом року Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

31 Інформування мешканців про не обхід- Протягом періоду Савченко Т.М. - контроль, керівники 
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ність проведення дезінфекційних  

заходів у житлових будинках. 

проведення 

карантинних 

заходів 

комунальних підприємств міста 

32 У разі виявлення працівників з ознаками  

гострих респіраторних інфекцій,  

а також інформацію про кількість працівників,  

які перебувають на лікарняному,  

негайно повідомляти Головному управлінню 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

33 забезпечити розміщення пам’яток з  

профілактики короновірусу  

в приміщеннях підприємств,  

підпорядкованих Головному управлінню,  

а також на інформаційних  

дошках житлових будинків 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

34 обмеження роботи абонентських відділів підприємств житлово-

комунального господарства  по прийому споживачів 

 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

35 зняття контрольних показників приладів обліку дистанційно через  

колл-центри, особисті он-лайн кабінети, мобільні додатки та 

заборонити відвідування контролерами виконавців послуг помешкань 

споживачів 

Протягом періоду 

проведення 

карантинних 

заходів 

Савченко Т.М. - контроль, керівники 

комунальних підприємств міста 

36 Заборонити відвідування закладів освіти її здобувачами  

 

До 24 квітня 

2020 року 

Костенко Л.Д – контроль, 

керівники закладів освіти міста  
 

37 Забезпечення виконання в закладах освіти профілактичних і 

протиепідемічних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19, гострих респіраторних інфекцій: 

1) збільшення кратності провітрювання та вологого прибирання 

приміщень закладів освіти не рідше ніж кожні 3 години та по 

завершенню роботи; 

2) проведення обробки одноразовими вологими серветками та 60% 

До 24 квітня 

2020 року 

Костенко Л.Д – контроль, 

керівники закладів освіти міста  
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спиртовим антисептиком (100 мл) поверхні мобільних телефонів; 

3) проведення обробки місця контакту рук щогодини (ручки дверей, 

місця сидіння, столи, раковини тощо) спиртовмісними дезінфекційними 

засобами з мінімальним терміном експозиції відповідно до інструкції; 

4) проведення збору використаних одноразових хустинок у пластикові 

пакети, що закриваються; 

5) знезараження (дезінфекція) зібраних матеріалів перед 

знешкодженням протягом або в кінці робочого дня; 

6) дотримання правил особистої гігієни здобувачами освіти та 

працівниками закладів освіти області 
 

38 Заборонити в закладах освіти проведення всіх масових (культурних, 

розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та 

інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, 

необхідних для забезпечення роботи органів місцевого самоврядування 
 

До 24 квітня 

2020 року 

Костенко Л.Д – контроль, 

керівники закладів освіти міста  

 

39 Довести до керівництва підприємств торгівлі, ринків, закладів 

громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, закладів 

побутового обслуговування населення вимоги прийнятих розпорядчих 

документів про заборону проведення діяльності у період із 18 березня 

до закінчення карантину 

19 березня 

2020 року 

 

 

Горбовський С.В. – контроль, керівники 
підприємств торгівлі, ринків, закладів 

громадського харчування, торговельно-
розважальних центрів, закладів побутового 

обслуговування населення  

40 Інформувати суб’єкти підприємницької діяльності щодо здійснення  

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення, за умови: 

1) дотримання посиленого режиму провітрювання,  вологого 

прибирання робочих приміщень та приміщень загального користування   

(2-3 рази за робочу зміну, або кожні 4 години); 

2) проведення дезінфекції приміщень після завершення робочих змін; 

3) забезпечення персоналу   спиртовмісними засобами,  які дозволені до 

використання МОЗ України, для дезінфекційної обробки  рук; 

4)  проведення дистанційного температурного скринінгу  (вимірювання 

температури за допомогою пірометрів) для  персоналу; 

5) організувати надання послуг відвідувачам та умови роботи 

персоналу із дотриманням відстані між людьми (особистого простору) 

Протягом дії 

карантину 

Горбовський С.В. – контроль, керівники 

суб’єктів  підприємницької діяльності щодо 

здійснення  торгівлі продуктами харчування, 

пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного 

призначення 
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не менше ніж 1,5 м 

41 Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед промислових 

підприємств облікового кола міста, які продовжують свою роботу, 

стосовно заходів із запобігання захворюванню на COVID-19, 

недопущення його поширення    

Протягом дії 

карантину 

Морква М.О. – контроль 

42 Заборонити проведення всіх масових (культурних, розважальних та 

інших) заходів,  крім заходів, необхідних для забезпечення роботи 

органів  місцевого самоврядування 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Назарець А.Ф. - контроль 

43 Заборонити доступ відвідувачів до закладів культури міста До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Назарець А.Ф. - контроль, керівники закладів 

культури міста 

44 Забезпечити: 

1) дотримання посиленого режиму провітрювання,  вологого 

прибирання робочих приміщень та приміщень загального користування   

(2-3 рази за робочу зміну, або кожні 4 години); 

2) проведення дезінфекції приміщень після завершення робочих змін; 

3) працівників спиртовмісними засобами,  які дозволені до 

використання МОЗ України, для дезінфекційної обробки  рук; 

4)  проведення температурного скринінгу  (вимірювання температури) 

для усіх працівників закладів культури, негайно відправляти додому на 

самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих респіраторних 

захворювань; 

5) надання послуг відвідувачам та умови роботи персоналу за 

допомогою електронних засобів комунікацій та технологій  

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Назарець А.Ф. - контроль, керівники закладів 

культури міста 

45 Організувати позмінну роботу працівників закладів з використанням 

режиму віддаленого доступу за допомогою електронних засобів 

комунікацій та технологій. 

 

До стабілізації 

епідеміологічної 

ситуації 

Назарець А.Ф. - контроль, керівники закладів 

культури міста 

46 Рекомендувати організаторам мирних акцій на вулицях міста: 

1) дотримуватись вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу COVID-19”, від 16 березня 2020 року № 215 “Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

З 25 березня 

2020 року на період 

карантину 

Горбенко О.А. 
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2020 року № 211”; 

2) по можливості перенести проведення заходів на період після 

закінчення карантину. 

47 Рекомендувати керівникам релігійних організацій міста: 

1) забезпечити проведення масових богослужінь у відповідності до 

постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 

“Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19”, від 16 березня 2020 року № 215 “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України              від 11 березня 2020 року 

№ 211”; 

2) посилити дезiнфекцiйнi заходи, забезпечити дотримання 

нормативних показникiв температури повiтря та проведення 

наскрiзного провiтрювання в культових спорудах та iнших мiсцях, де 

проводяться богослужiння; 

3) органiзувати роз’яснювальну роботy серед членiв релiгiйних 

органiзацiй про заходи щодо запобiгання захворюванню на гостру 

распiраторну хворобу, спричинену коронавірусом  COVID-19; 

4) по можливості проводити богослужіння дистанційно або в режимі 

онлайн 

З 25 березня 

2020 року на період 

карантину 

Горбенко О.А. 

48 Інформувати інститути громадянського суспільства, в тому числі 

релігійні організації, організації національних меншин про заходи із 

запобігання поширенню на території міста коронавірусу COVID-19 на 

офіційному вебсайті міської ради 

З 25 березня 

2020 року на період 

карантину 

Горбенко О.А. 

49 Забезпечення виконання в закладах освіти профілактичних і 

протиепідемічних заходів щодо попередження масового 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом COVID-19, гострих респіраторних інфекцій: 

1) збільшення кратності провітрювання та вологого прибирання 

приміщень закладів освіти не рідше ніж кожні 3 години та по 

завершенню роботи; 

2) проведення обробки одноразовими вологими серветками та 60% 

спиртовим антисептиком (100 мл) поверхні мобільних телефонів; 

3) проведення обробки місця контакту рук щогодини (ручки дверей, 

12 березня 2020 

року на період 

карантину 

Костенко Л.Д.- 

Керівники навчальних закладів 
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місця сидіння, столи, раковини тощо) спиртовмісними дезінфекційними 

засобами з мінімальним терміном експозиції відповідно до інструкції; 

4) проведення збору використаних одноразових хустинок у пластикові 

пакети, що закриваються; 

5) знезараження (дезінфекція) зібраних матеріалів перед 

знешкодженням протягом або в кінці робочого дня; 

6) дотримання правил особистої гігієни здобувачами освіти та 

працівниками закладів освіти області 
 

50 Спільно з автоперевізниками вжити заходів з метою дотримання 

режиму вологого прибирання та дезінфекції громадського транспорту 

на міських автобусних маршрутах згідно з рекомендаціями ДУ 

"Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ України" (лист 

від 13 березня 2020 року № 859/2 

до стабілізації 

ситуації 

Житник В.П. – координація, керівники 

підприємств перевізників 

IV. ЗАХОДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

51 Забезпечити роботу міської комісії техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій щодо координації, організації робіт та 

взаємодію органів управління та сил місцевої ланки територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту міста 

Кропивницького з урахуванням особливостей, що визначаються згідно 

з вимогами Закону України "Про правовий режим надзвичайного 

стану", а також інших нормативно-правових актів 

Постійно Коваленко С.М., 

керівники спеціалізованих служб цивільного 

захисту міста 

 

 Забезпечити готовність місцевої ланки територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту міста Кропивницького  

до функціонування в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби  

COVID -19 на території міста 

Постійно Коваленко С.М. - контроль, 

керівники спеціалізованих служб цивільного 

захисту міста 

 

52 Здійснити перевірку засобів зв'язку,  міської системи оповіщення 

розташованої на КП «Аварійно диспетчерська служба» Міської ради 

міста Кропивницького»  

До 25 березня 

 2020 року 

Коваленко С.М. - контроль, керівник КП 

«Аварійно диспетчерська служба» Міської 

ради міста Кропивницького» 

 

53 Керівникам міських спеціалізованих служб цивільного захисту 

забезпечити готовність підпорядкованих сил та засобів до виконання 

завдань за призначенням (в умовах спалаху гострої респіраторної 

постійно Коваленко С.М. - контроль, керівники 

міських спеціалізованих служб цивільного 

захисту 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
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хвороби  COVID -19 на території області)  

54 Забезпечити готовність (у разі відсутності розробити)  додаток до плану 

реагування на НС щодо  порядку дій органів управління та сил 

цивільного захисту при виникненні НС, пов’язаних з інфекційною 

захворюваністю людей на території міста 

Невідкладно Коваленко С.М. - контроль, керівник 

спеціалізованої медичної служби цивільного 

захисту міста 

55 Посилити роботу, пов’язану з веденням спостереження та здійсненням 

контролю за станом довкілля і прилеглої території, виявляти 

погіршення обстановки безпосередньо в районі загрози виникнення 

надзвичайної ситуації 

Постійно Коваленко С.М. - контроль, керівники 

виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, керівники підприємств, 

установ та організацій міста незалежно від 

форм ведення господарської діяльності 

56 Передбачити використання резерву пально-мастильних матеріалів для 

заправки техніки, яка залучається до проведення комплексу 

дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної інфекції 

Постійно Коваленко С.М. 
 

57 Активізувати інформаційно-роз'яснювальну роботу стосовно заходів із 

запобігання захворюванню на COVID-19, недопущення його 

поширення 

Постійно Коваленко С.М. - контроль, керівники 

виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького, керівники підприємств, 

установ та організацій міста незалежно від 

форм ведення господарської діяльності 

58 Забезпечити не зменшуваний резерв дезінфікуючих засобів дозволених 

до використання МОЗ України для проведення повного комплексу 

дезінфікуючих робіт в осередках коронавірусної інфекції, в тому числі 

загальної і поточної дезінфекції  

На період 

карантинних 

заходів 

Жилін В.П. - контроль, керівники виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького, 

керівники підприємств, установ та 

організацій міста незалежно від форм ведення 

господарської діяльності 

59 У разі залучення спеціалізованих служб цивільного захисту міста  для 

дезінфекції у місцях виявлення хворих (осіб з підозрою на 

захворювання) на коронавірусну інфекцію COVID-19, забезпечити не 

зменшувальний запас комплектів засобів індивідуального захисту 

(костюм біологічного захисту, захисні бахіли, захисні окуляри, захисні 

рукавиці (нітрилові), респіратори (не нижче класу FFP2), ранцеві 

оприскувачі) із розрахунку не менше 50 комплектів. 

На період 

карантинних 

заходів 

Жилін В.П. - контроль, керівники 

спеціалізованих служб цивільного захисту 

міста  

 

V. ЗАХОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

60 Інформувати: 

учасників АТО, ООС та членів їх сімей щодо можливості надання заяв 

    На період роботи 

карантину 
Вовк Ю.М -  начальник управління 

соціальної підтримки населення 
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на отримання всіх видів допомог відповідно до Комплексної програми 

підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних 

сил в східних областях України та членів їх сімей на 2017-2022 роки, 

затвердженої рішенням міської ради від  17 січня 2017 року №760 (зі 

змінами), за попереднім записом по телефону (24-36-58) або шляхом 

надсилання документів на електронну адресу  управління соціальної 

підтримки населення  Міської ради міста Кропивницького - 

szakhist@krmr.gov.ua або поштою; 

мешканців міста щодо можливості надання заяв на отримання 

одноразової адресної грошової допомоги відповідно до Програми 

соціального захисту та соціальної підтримки   окремих   категорій  

населення  на 2017-2022    роки,    затвердженою    рішенням        міської  

ради  від  17  січня  2017  року  № 760 (зі змінами), шляхом надсилання 

документів поштою. 
61 Створення належних умов для безпечного перебування у гуртожитках,  

житлових корпусах закладів загальної середньої освіти, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також неповнолітніх осіб цієї 

пільгової категорії з визначенням відповідальних осіб за збереження 

їхнього життя та здоров'я 
 

На період роботи 
карантину 

Костенко Л.Д – контроль, 

керівники закладів освіти міста 

Кропивницького 

 

62 Забезпечити  підвезення лікарів та іншого медичного персоналу до 

робочих місць, а уразі потреби – окремих категорій громадян до 

закладів охорони здоров'я, аптек, продуктових магазинів тощо за 

письмовою угодою на такі перевезення із суб'єктом господарювання – 

автомобільним перевізником, який має право відповідно до ліцензії 

здійснювати перевезення пасажирів на договірних умовах за рахунок  

замовника послуг 

На період роботи 
карантину 

Макарук О.О., Житник В.П.- координація 

VI. ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ 

63 Організувати ефективну роботу міського оперативного штабу щодо 

запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної 

хвороби спричиненої коронавірусом.  

 

На період роботи 
карантину 

Дзюба Н.Є. – координація, керівники 

виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького 

mailto:szakhist@krmr.gov.ua
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64 Здійснювати спільні перевірки дотримання виконання рішень міської 

комісії ТЕБ та НС щодо заборони функціонування закладів (ринків, 

торгівельних центрів, магазинів, закладів харчування тощо), окрім 

закладів реалізації продуктів, АЗС, аптек, та державних установ. 

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Гудима А.М., 

Цюцюра А.І., 

Івановська Ю.Ю.,  

Морква М.О. 

65 При підтверджені випадків захворювань на COVID-19 спільно з 

іншими зацікавленими органами, за можливості, встановлювати коло 

осіб, з якими контактував хворий 

На системній 

основі 

Гудіма А.М., 

Цюцюра А.І. 

66 Організовувати патрулювання співробітниками патрульної поліції у 

місцях найбільшого скупчення громадян спільно з представниками 

громадських формувань з охорони громадського порядку, проводити 

ними роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки 

тривалого перебування у зазначених місцях   

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Гудіма А.М., 

Цюцюра А.І., 

 

67 Забезпечити інформування населення щодо технічної готовності місць 

обсервації та інших лікувальних закладів для ізоляції хворих на 

коронавірусну інфекцію    

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Макарук О.О., 

Якунін С.В. 

68 Забезпечити посилений контроль за дотриманням  санітарно-

епідеміологічного нагляду  на об'єктах  водопостачання та 

водовідведення міста    

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Івановська Ю.Ю., 

Савченко Т.М. 
 

 

 У разі необхідності, своєчасно вносити пропозиції щодо перерозподілу 

бюджетних призначень та асигнувань на проведення заходів із 

запобігання поширенню на території міста гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, за рахунок зменшення 

непершочергових видатків та призупинення дії цільових міських 

програм 

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Керівники виконавчих органів міської ради – 

головні розпорядники бюджетних коштів 

 Підготувати проект рішення міської ради щодо внесення змін до 

показників бюджету міста на 2020 рік по зменшенню непершочергових 

видатків з метою забезпечення бюджетними призначеннями 

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Бочкова Л.Т. – координація 

Керівники виконавчих органів міської ради – 

https://inspections.gov.ua/regulator/view?id=112
https://inspections.gov.ua/regulator/view?id=112
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невідкладних видатків, збільшення видатків на оплату праці медичних 

працівників та, у разі необхідності, збільшення обсягу резервного 

фонду  

Головним розпорядникам бюджетних коштів надати пропозиції по 

скороченню видатків фінансовому управлінню  до 01 квітня 2020 року 

головні розпорядники бюджетних коштів 

70 У разі виникнення ускладнень епідеміологічної ситуації, з метою 

надання якісних медичних послуг оперативно вносити зміни до планів 

використання бюджетних коштів комунальних підприємств охорони 

здоров’я та направлення фінансового ресурсу, у тому числі власних 

надходжень, на протиепідемічні  заходи 

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Макарук О.О. 

Керівники закладів та комунальних 

некомерційних підприємств охорони здоров’я 

– одержувачі бюджетних коштів  

71 Оптимізувати видатки, забезпечити в межах бюджетних призначень 

виконання в підпорядкованих закладах/установах профілактичних та 

протиепідемічних заходів  

У період 

проведення 

карантинних 

заходів 

Керівники виконавчих органів міської ради – 

головні розпорядники бюджетних коштів 

 

 

              ______________________________________ 
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