
 
 

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 № 9 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

14 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  

Доповідачі: 

КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького. 

МАКАРУК Оксана -  начальник управління охорони здоров’я Міської 
ради міста Кропивницького 

 

За інформацією керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру обласного рівня, пов’язаної із 

поширенням на території України COVID-19, на території області станом  на                   

10.00 годину 14 квітня 2020 року лабораторним методом підтверджено                    

144 випадки захворювання на COVID-19, із яких 7 летальних. Простежується 
збільшення кількості хворих на COVID-19 серед мешканців Кіровоградщини. 

Одним із шляхів вирішення призупинення розповсюдження інфекції COVID-19, 

це створення зон обсервації, для осіб що прибувають на територію міста.  
Розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру обласного рівня, пов’язаної із 

поширенням на території України COVID-19 від 08 квітня 2020 року № 10 “Про 

виконання заходів для мінімізації поширення коронавірусної хвороби (COVID-
19)” на території міста визначено зоною обсервації ПрАТ “Кіровоградтурист” 

готель “Турист”, м. Кропивницький, вул. Ушакова, 1-а, в зоні обсервації 

виділено 52 готельні номери. 
У відповідності до  постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня                       

2020 року № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої   

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (із 

змінами) видатки на проживання осіб у обсерваторах (ізоляторах) можуть 
здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів (в тому числі за рахунок 

резервних фондів цих бюджетів). 
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На підставі вищевикладеного пропонуємо виділити кошти з резервного 

фонду бюджету міста: 
 управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького на проведення невідкладних 

(першочергових) робіт з ліквідації надзвичайної ситуації для відшкодування 

витрат на проживання осіб у обсерваторі (ізоляторі) ПрАТ “Кіровоградтурист” 
готель “Турист”  в сумі 196,0 тис. грн. 

  управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

547,557 тис. грн на: 
  придбання працівникам закладів охорони здоров’я міста 

Кропивницького засобів індивідуального захисту – 200,0 тис. грн; 

  капітальний ремонт мокрого пожежного колодязя водойми та під’їзду з 

твердого покриття КНП “Центральна міська лікарня” Міської ради міста 
Кропивницького”, Фортеця 21 – 347,557 тис. грн, як опорного лікувального 

міського об’єкту на коронавірусну хворобу (COVID-19).  

Слід зазначити, що в разі не виділення коштів на зазначені цілі, зростає 
ризик зараження мешканців гострою респіраторною хворобою COVID-19 через 

осіб, які прибувають на територію міста та потребують обов’язкової обсервації 

відповідно до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня                    

2020 року № 211 (із змінами) та у порядку встановленому законодавством. 
Разом з цим, у випадку не виділення коштів для КНП “Центральна міська 

лікарня” Міської ради міста Кропивницького”, даний заклад охорони здоров’я 

повноцінно не зможе виконувати функції опорного лікувального міського 
об’єкту на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

В результаті обговорення  ситуацію, комісія  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Надану інформацію щодо необхідності виділення коштів з резервного 

фонду бюджету міста прийняти до уваги. 
2. Порушити клопотання перед Виконавчим комітетом Міської ради міста 

Кропивницького про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста: 

 управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького  для  відшкодування  витрат на 
проживання осіб у обсерваторі (ізоляторі) ПрАТ “Кіровоградтурист” готель 

“Турист”  в сумі 196,0 тис. грн.;   

управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 547,557 
тис. грн на: 

придбання працівникам закладів охорони здоров’я міста Кропивницького 

засобів індивідуального захисту – 200,0 тис. грн; 

капітальний ремонт мокрого пожежного колодязя водойми та під’їзду з 
твердого покриття КНП “Центральна міська лікарня” Міської ради міста 

Кропивницького”, Фортеця 21 – 347,557 тис. грн, як опорного лікувального 

міського об’єкту на коронавірусну хворобу (COVID-19.  

                                                                      Термін виконання – невідкладно 
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 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 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 бюджету міста» на проведення 

невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації медико – біологічної 

надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 

поширенням на території міста Кропивницького коронавірусної хвороби 
COVID-19. 

                                                                    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 

 
            
                                                            


