
 
 

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 № 7 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

26 березня 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 переведення місцевої  ланки територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту міста Кропивницького у режим 

надзвичайної ситуації. 
 

Доповідач: 

КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 

 

2. Щодо вжиття додаткових протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації державного рівня на території міста. 
 

Інформування: 

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; 

ІВАНОВСЬКА Юлія – начальник Кропивницького міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.  

 

Доповідачі про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

гострої  респіраторної хвороби COVID-19, спричиненної коронавірусом 

SARS-CoV-2» та протокольних рішень міської комісії з питань 
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техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій: керівники 

виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького.  
 

1. СЛУХАЛИ: 

КОВАЛЕНКА Сергія – начальника управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформацію КОВАЛЕНКА Сергія щодо введення на 

території міста режиму надзвичайної ситуації. 
 

1. Епідемічну ситуацію на території міста, спричинену коронавірусом 

2019-nСoV, згідно з класифікаційними ознаками надзвичайних ситуацій, 

затверджених наказом МВС України від 06 серпня 2018 року № 658,  

з урахуванням підпункту 1 пункту 4 Порядку класифікації надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 року № 368, 

відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 019:2010), 

затвердженого наказом Держстандарту України від 09 жовтня 2010 року № 417, 

кваліфікувати, як надзвичайна ситуація державного рівня природного 

характеру (код 20711 – надзвичайна ситуація пов’язана з екзотичним та 

особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей). 
 

2. Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України та з метою 

забезпечення управління невідкладними заходами під час виникнення 

надзвичайної ситуації призначити керівником робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації – заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради МОСІНА Олександра. 
 

3. Відповідно до статті 76 Кодексу цивільного захисту України, вимог 

Наказу МВС України від 26 грудня 2014 року № 1406 "Про затвердження 

Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів 

оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації", керівнику робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації: 

1) призначити керівником штабу з ліквідації наслідків НС (далі – Штаб) – 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

ВЕРГУНА Олександра; 

2) визначити структуру та персональний склад Штабу; 

3) визначити місце роботи та розгортання Штабу; 

4) опрацювати необхідні документи відповідно до вищезазначеного Наказу 

МВС України від 26 грудня 2014 року № 1406. 
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Доручити: 
 

 КОВАЛЕНКУ Сергію 
 

4. Підготувати проект розпорядження міського голови "Про переведення 

місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту міста Кропивницького у режим надзвичайної ситуації". 

 

                                                              Термін виконання - невідкладно    

  

2.СЛУХАЛИ: 

КАСЬЯНЕНКА Івана – генерального  директора КНП «Регіональний 

центр  громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радника 

міського голови (на громадських засадах);  

МАКАРУК Оксану – начальника управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького; 

ІВАНОВСЬКУ Юлію – начальника Кропивницького міського управління 

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.  
 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома інформації КАСЬЯНЕНКА Івана, МАКАРУК Оксани, 

ІВАНОВСЬКОЇ Юлії та доручити: 

 ГУДИМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ФРОСІНЯКУ Руслану, 

КРИШКУ Олександру,  

ДЕНИСЕНКО Сергію, 

ЖИЛІНУ Валерію, 

КОВАЛЕНКУ Сергію,  

Керівникам виконавчих органів 

Міської ралди міста 

Кропивницького відповідно до 

делегованих та власних 

повноважень 

 

1. Забезпечити на період дії режиму надзвичайної ситуації: 

інформування населення про визначення меж територій карантину, а також 

впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів; 
 

взяти участь в роботі обласного штабу  з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації з питання облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри, 

наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларацій 

тощо) контрольно-пропускних пунктів на в'їздах і виїздах із територій 

карантину, осередків спалаху інфекційної хвороби; 
 

пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають у неї за 

умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрією та 
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направлення на обстеження осіб з підозрою на гострі респіраторні 

захворювання;  
 

запровадження спеціальної системи руху громадського транспорту у місті, 

за винятком перевезення персоналу медичних та екстрених служб, підприємств 

та установ, які забезпечують життєдіяльність населення (відмінити пільговий 

проїзд у громадському транспорті для всіх пільгових категорій громадян); 
 

проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, 

санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, дезінфекції 

проїжджої частини доріг, зупинок громадського транспорту, тротуарів, 

прибудинкових та інших територій міста; 
 

надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та іншим 

мало захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, оплати 

комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предметів першої 

необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученням працівників 

соціальних служб, громадських та волонтерських організацій; 
 

контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної 

дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в фасованому та 

ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку провести 

маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення 

дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней; 

 

недопущення під час карантину перебування груп дітей на вулиці, на 

дитячих та спортивних майданчиках, в інших громадських місцях, а також 

залишення дітей без нагляду дорослих; 

 

здійснення незалежного контролю за умовами утримання та виховання 

дітей у сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, патронатних сім’ях, сім’ях опікунів, 

піклувальників, із застосуванням різних засобів комунікації, у тому числі 

відвідування, та у разі потреби надання таким сім’ям допомоги щодо 

забезпечення базових потреб дітей;   
 

доведення до населення міста рекомендацій щодо обмеження пересування 

між населеними пунктами та регіонами України; 
 

розгортання роботи спеціалізованих служб цивільного захисту міста із 

залученням громадських та волонтерських організацій для проведення великих 

обсягів робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема проведення 

заходів із санітарної обробки людей, спеціальної обробки майна, одягу, 

транспорту, об’єктів та інших заходів. 
 

  Термін виконання  - невідкладно   

 
 

 МАКАРУК Оксані, 

КАСЬЯНЕНКО Івану 
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2. Забезпечити проведення верифікації спроможності надання медичної  

допомоги пацієнтам з COVID-19 всіма закладами охорони здоров’я відповідно 

до схем їх перспективного перепрофілювання у разі масового надходження  

хворих на COVID-19. Затвердити Перелік зазначених закладів охорони 

здоров’я.  
 

Термін виконання  - невідкладно, на період дії режиму 

надзвичайної ситуації   
 

3. Здійснити переведення усіх закладів охорони здоров’я на суворий 

протиепідемічний режим, створення мобільних медичних бригад з метою 

активного виявлення і надання допомоги хворим на COVID-19. Визначення 

ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою їх обстеження та 

здійснення медичного нагляду за ними. 
 

Термін виконання  - невідкладно,  на період дії режиму 

надзвичайної ситуації   

 

МАКАРУК Оксані, 

КАСЬЯНЕНКО Івану, 

КОЛЮЦІ Олегу 
 

4. Опрацювати перелік об’єктів соціальної сфери на території міста 

(готелів, гуртожитків тощо) різних форм власності, які можуть бути 

перепрофільовані для обсервації контактних осіб з метою їх обстеження та 

здійснення медичного нагляду, а також для тимчасового розміщення 

відповідного медичного персоналу. 
 

Термін виконання  - невідкладно,  на період дії режиму 

надзвичайної ситуації    

 

 МАКАРУК Оксані, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану,  

 

5. Забезпечити організацію проведення медичного (санітарного) огляду 

осіб, які прибули до міста із  території інших держав шляхом опитування за 

клініко-епідеміологічними показаннями та, при необхідності, провести 

дослідження на виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 з 

використанням швидких тестів відповідно до галузевих стандартів медичної 

допомоги. 
 

Термін виконання  - на період карантинних заходів 

 

 МАКАРУК Оксані, 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ Антону 
 



 6 

6. Забезпечити встановлення медико-санітарного спостереження протягом 

14 днів  за особами, які перебувають на самоізоляції та контроль за 

дотриманням ними зобов’язань,  встановлених в інформативній згоді. 
 

 Термін виконання  - на період карантинних заходів 
 

7. Забезпечити взаємодію з територіальними органами Національної поліції 

що дислокуються на території міста для вжиття заходів, спрямованих на 

усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці у разі 

порушення особами зобов’язань щодо самоізоляції. 

 

                                  Термін виконання – на період карантинних заходів 

                                                            

                                                                    ГОРБЕНКО Оксані,  

ГУДИМІ Андрію, 

                                                                    ЦЮЦЮРІ Антону 

                                                                    

8. З урахуванням святкування Великодня 19 квітня 2020 року провести 

зустрічі із керівниками релігійних громад під час яких рекомендувати 

утриматись від відправлення колективних релігійних культів і ритуальних 

обрядів в церквах і релігійних організаціях, всіх конфесій. 

Рекомендувати керівникам релігійних організацій по можливості 

переведення служб, мес і служінь здійснювати у максимально дистанційний 

варіант. 

                                                             Термін виконання -  в період першої декади 

                                                                                                квітня 2020 року 

 

                                                                                           ЛОМОВІЙ Тетяні 

                                                                              

9. Звернутись до торгівельних центрів та інших торгівельних мереж що 

продовжують свою діяльність в період дії режиму надзвичайної ситуації щодо 

створення «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» в торгівельних закладах з питання прийняття 

замовлень та доставки продуктів харчування, тощо незахищеним верствам 

населення. 

                                                         Термін виконання -  до 01 квітня 2020 року 

 

10. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 

2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та 

місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій» та рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького 

від 28 березня 2017 року № 160 «Про затвердження Положення про міську 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», 

рішення прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами установами та організаціями розташованими на території 

міста.   

             Термін виконання -  на період дії режиму 
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                                               надзвичайної ситуації   

 

КАСЬЯНЕНКУ Івану  

 

11. Розробити регламент та інструкцію з проведення дезінфекційних робіт 

на території міста та об’єктах різної інфраструктури. Провести інструктивно -

методичне навчання з особами що залучаються до дезінфекційних робіт. 

  

     Термін виконання -  до 27 березня 2020 року   

 

12. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького для проведення дезінфекційних 

заходів що будуть здійснюватися протипожежною спеціалізованою службою 

цивільного захисту (1 Державний пожежно-рятувальний загін  У ДСНС 

України у Кіровоградській області)  виділити з міського матеріального резерву 

паливно мастильних матеріалів відповідно до потреб.  

 

             Термін виконання -  на період дії режиму 

                                               надзвичайної ситуації   

13. Керуючись Постановою Кабінету міністрів України від 11 березня      

2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

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

(із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України  

від 16 березня 2020 року № 215 та від 25 березня 2020 року № 239) відповідно 

до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

продовжити до 24 квітня 2020 року заборону роботи суб’єктів господарювання, 

яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського 

харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших 

закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, 

торговельного і побутового обслуговування населення, крім: 

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими 

засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 

кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, 

засобами зв’язку, товарами, матеріалами та інструментами необхідними для 

проведення аварійно-відновлювальних робіт на інженерних комунікаціях міста, 

транспортних засобів за умови забезпечення персоналу засобами 

індивідуального захисту та дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів, в тому числі наявності у відвідувачів засобів 

індивідуального захисту; 

провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної 

практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, 

діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, 

технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з 

ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, 

об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу 
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засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів; 

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 

харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а 

також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

До 24 квітня 2020 року перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

у  міському сполученні здійснювати: 

легковими автомобілями; 

службовими та/або орендованими автомобільними транспортними 

засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та 

пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах 

кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими з 

органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів; 

в одному міському електричному (тролейбус) та автомобільному 

транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на 

міських маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини 

кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою 

транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, плюс медичні 

працівники з перепусткою встановленого зразка, за  умови перевезення людей у 

засобах індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних 

та протиепідемічних заходів, крім перевезень автомобільними транспортними 

засобами, передбаченими в абзаці четвертому цього підпункту; 

в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярні 

пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі 

маршрутного таксі, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищує половини 

кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою 

транспортного засобу та визначених у реєстраційних документах, за умови 

перевезення людей у засобах індивідуального захисту, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів. 

 

             Термін виконання - на період дії режиму 

                                               надзвичайної ситуації   

 

14. 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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