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ПРОТОКОЛ № 8 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

03 квітня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії  Олександр МОСІН 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста на 

проведення невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної 

ситуації пов’язаної з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним 

захворюванням людей, спричинену коронавірусом COVID-19. 
 

Доповідач: 

КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 

 

У зв’язку з поширенням у світі коронавірусу Covid-19 з 11 березня                  

2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію. З             

29 березня Україна працює за новими стандартами надання медичної допомоги 

хворим на COVID-19, зокрема, оновленими алгоритми амбулаторно-

поліклінічної допомоги пацієнтам з підозрою на COVID-19.    

25 березня Кабінет Міністрів України запровадив режим надзвичайної 

ситуації на всій території України на 30 днів, до 24 квітня 2020 року. 

З метою попередження розповсюдження нової коронавірусної інфекції 

COVID-19 на території міста, з урахуванням ймовірного розвитку складної 

епідемічної ситуації, рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій, епідемічну ситуацію на території міста, 

спричинену коронавірусом COVID-19, 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 

https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049
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(ДК 019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від 09 жовтня 

2010 року № 417, кваліфікували, як надзвичайна ситуація державного рівня 

природного характеру (код 20711 – надзвичайна ситуація пов’язана з 

екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей). 

З метою забезпечення безпосередньої організації і координації робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічного надзвичайної ситуації природнього 

характеру виникла потреба в фінансуванні заходів по забезпеченню роботи 

санітарно-контрольних пропускних пунктів (далі – СКПП) на в’їздах до              

міста Кропивницького. Згідно п.10 розпорядження керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру в 

місті Кропивницькому пов’язаною із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) від 01 квітня 2020 року № 1, визначено  6 (шість)  СКПП, а саме на 

вїздах з Знам’янського, Криворіжського, Бобринецького, Рівнянського, 

Маловисківського та Олександрійського напрямків.  Для організації роботи на 

СКПП цілодобово будуть залучатись представники поліції – 2 чол., 

представники нацгвардії – 2 чол., представники ДСНС – 2 чол., медичний 

працівник -  1 чол. Для забезпечення безпечних умов праці у умовах поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) необхідно забезпечити залучених до робіт 

на СКПП осіб засобами індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами. 

В зв’язку з віддаленістю розташування СКПП від інфраструктури міста виникає 

необхідність в забезпечені особового складу харчуванням (відповідні 

розрахунки додаються). 

На підставі вищевикладеного пропонуємо виділити кошти з резервного 

фонду міського бюджету управлінню з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького на 

проведення невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної 

ситуації пов’язаної з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним 

захворюванням людей в сумі 294,0 тис. грн. Головним розпорядником коштів 

визначити  управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького. 

В разі не виділення коштів на зазначені цілі СКПП не зможуть 

виконувати покладені функції, а особовий склад наражатися на небезпеку 

зараження коронавірусом COVID-19. 

В результаті обговорення  ситуацію, комісія  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надану інформацію прийняти до уваги. 

2. Згідно рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій від 26 березня 2020 року протокол № 7 «Про 

переведення місцевої  ланки територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту міста Кропивницького у режим надзвичайної 

ситуації», епідемічна ситуація на території міста, спричинена коронавірусом 

COVID-19, 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, 
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відповідно до Державного класифікатора надзвичайних ситуацій (ДК 

019:2010), затвердженого наказом Держстандарту України від 09 жовтня 2010 

року № 417, кваліфікована, як надзвичайна ситуація державного рівня 

природного характеру (код 20711 – надзвичайна ситуація пов’язана з 

екзотичним та особливо небезпечним інфекційним захворюванням людей).  

В зв’язку надзвичайною ситуацією в місті комісія клопоче перед 

Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького виділити кошти з 

резервного фонду бюджету міста управлінню з питань надзвичайних ситуацій 

та цивільного захисту населення на проведення невідкладних (першочергових) 

робіт з ліквідації надзвичайної ситуації пов’язаної з екзотичним та особливо 

небезпечним інфекційним захворюванням людей в сумі 294,0 тис. грн. 

Головним розпорядником коштів визначити  управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

                                                                 Термін виконання – невідкладно 

 

 3.  Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

та фінансовому управлінню розглянути подання та додані матеріали щодо 

підстав виділення коштів з резервного фонду бюджету міста та надати 

узагальнені висновки щодо підстав виділення коштів управлінню з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. 

 

                                                                     Термін виконання – невідкладно 

    

4.  Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення з урахуванням заключень Департаменту з питань економічного 

розвитку, торгівлі та інвестицій та фінансового управління підготувати проект 

рішення Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького «Про 

виділення коштів з резервного фонду міського бюджету» на проведення 

невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної ситуації 

пов’язаної з екзотичним та особливо небезпечним інфекційним 

захворюванням людей. 

                                                               Термін виконання - невідкладно    

  
 

5. 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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