
 

 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 
____________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                      

01 квітня 2020 року                                                                                     № 2                                                                                             

 

Про  організацію  роботи під 

час карантинних заходів 

 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану 

реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року № 223, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 338-р «Про 

переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації», з урахуванням розпорядження керівника робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної  надзвичайної ситуації природного 

характеру державного рівня пов’язаної  із поширенням коронавірусної хвороби  

COVID-19 від  27 березня 20020 року № 6 «Щодо організації поховання 

померлих осіб від коронавірусної хвороби (COVID-19)» та  розпоряджень 

керівника  з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації 

природного характеру обласного рівня пов’язаної із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19) від 29 березня 2020 року № 1 та від                    

31 березня 2020 року № 3: 

  

1. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області,  Головному управлінню Національної поліції  України 

в Кіровоградській області, 3-му стрілецькому батальйону військової частини 

3011 Національної гвардії України, Управлінню охорони здоров’я, Управлінню 

з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького організувати роботу санітарно-контрольних пропускних 

пунктів (далі СКПП) на в’їздах до міста Кропивницького, у відповідності до 

визначених місць, у кількості 2-х представників національної поліції,                 

2-х представників національної гвардії, 2-х працівників ДСНС та 1-го 

медичного працівника. Координацію роботи з розгортання СКПП покласти на 

начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького Сергія КОВАЛЕНКА. 

 

1.1. Визначити режим роботи  особового складу, який буде задіяний до 

роботи в моніторинговій групі  на СКПП, в цілодобовому режимі, у дві зміни, з 

07.00 год до 19.00 год. та з 19.00 год. до 07.00 год. 
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1.2. Забезпечити особовий склад моніторингової групи СКПП засобами 

індивідуального захисту та дезінфікуючими засобами. 

 

1.3. Загальне керівництво за роботою моніторингової групи СКПП 

покласти на працівника органів Національної поліції. 

 

2. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області організувати встановлення наметів на СКПП у 

визначених місцях з відповідним обладнанням. 

 

3.  Головному управлінню житлово – комунального господарства  Міської 

ради міста Кропивницького та КП «Міськсвітло» організувати заходи щодо 

освітлення території СКПП від існуючих електричних мереж за рахунок 

фінансових ресурсів з міського бюджету, які передбачені галузевими 

програмами Головного управління житлово-комунального господарства 

Міської ради міста Кропивницького для виконання заходів «Поточний ремонт 

та утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення».  

 

4. Головному управлінню житлово – комунального господарства  Міської 

ради міста Кропивницького за організаційно-методичною допомогою 

Управління патрульної поліції в Кіровоградській області організувати 

встановлення на території  СКПП технічних засобів регулювання дорожнього 

руху  (дорожні знаки попереджувальні, знаки пріоритету, заборонні, наказові, 

інформаційно-вказівні та дорожня розмітка тощо) згідно вимог ДСТУ 

4100:2014 та ДСТУ 2587:2010. 

 

5. Головному управлінню житлово – комунального господарства  Міської 

ради міста Кропивницького встановити на території СКПП біотуалети, також та 

забезпечити СКПП поліетиленовими пакетами (мішками) для збору сміття, за 

рахунок коштів з міського бюджету, які передбачені галузевими програмами 

Головного управління житлово-комунального господарства Міської ради міста 

Кропивницького на захід «Встановлення контейнерів та біотуалетів під час 

проведення масових акцій та ярмарків». 

 

6. Управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького 

розробити регламент по здійсненню на СКПП вимірювання температури тіла 

людей, які перебувають у транспортних засобах, що в’їжджають на територію 

міста Кропивницького, за допомогою засобів здійснення температурного 

скринінгу, та порядок реагування на виявлення ознак підвищеної температури. 

 

7. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області та ГУНП України в Кіровоградській області 

організувати облік осіб, яким проводиться температурний скринінг. 
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8. Юридичному управлінню Міської ради міста Кропивницького 

розробити загальну інструкцію щодо організації роботи СКПП. 

 

9. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького: 

 

9.1. Опрацювати питання щодо  забезпечення СКПП питною водою.  

 

9.2.  Розробити та подати на затвердження перелік підприємств критичної 

інфраструктури міста, працівників яких, необхідно забезпечити перепустками 

для першочергового проїзду в громадському транспорті. 

 

9.3.  Опрацювати з керівниками готелів питання розміщення громадян, 

які повернулись у місто з-за кордону, для проходження обов’язкової обсервації. 

 

9.4.  Довести до відома керівників підприємств торгівлі міста, які 

продовжують працювати під час карантину, інформацію про неухильне 

дотримання  протиепідемічних профілактичних заходів та вимог пункту                      

15 даного розпорядження, та особисту відповідальність за недотримання 

чинного законодавства. 

 

10. КП «Управління будинками» Міської ради міста Кропивницького 

опрацювати питання щодо забезпечення СКПП сухими пайками для 

харчування особового складу та порядок фінансового покриття харчового 

забезпечення СКПП. 

 

11. Керуючому справами виконавчого комітету міської ради опрацювати 

порядок роботи виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького на 

період запровадження карантину. 

 

12.  Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького: 

 

12.1.  На період запровадження карантину дозволити перевізникам міста, 

в тому числі КП «Електротранс» Міської ради міста Кропивницького», 

забезпечити перевезення пасажирів в одному транспортному засобі з 

дотриманням вимог, передбачених абзацами 5 та 6 підпункту 4 пункту 1 

постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 239. При 

здійсненні посадки пасажирів у транспортні засоби перевагу надавати 

медичним працівникам за наявності спеціальної перепустки. 

 

12.2. На період запровадження карантину обмежити перевезення 

пасажирів на автобусних маршрутах, які обслуговує КП «Електротранс», 

шляхом скасування окремих рейсів, а саме:  наприкінці першої робочої зміни та 

на початку другої, а також у вечірні години доби. 
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13. Визначити Комунальне підприємство  «Ритуальна служба – 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» Міської 

ради міста Кропивницького» підприємством, що здійснюватиме роботи із 

захоронення тіл померлих від коронавірусної хвороби. 

 

14. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького довести розпорядження  керівника робіт з ліквідації 

наслідків медико-біологічної  надзвичайної ситуації природного характеру 

державного рівня пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19 

від 27 березня 20020 № 6 «Щодо організації поховання померлих осіб від 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» до  КП  «Ритуальна служба – 

спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» в частині 

його неухильного виконання.  

 

15.  Заборонити на період карантину роботу автокав’ярень, ринків, крім 

продовольчих в закритих павільйонах за умови дотримання в них вимог заходів 

щодо протидії поширенню короновірусної інфекції та забезпечення таких 

вимог: 

ринок зареєстрований як оператор ринку харчових продуктів; 

наявність окремого входу/виходу на ринок для покупців, покажчиків руху 

по території ринку;  

дотримання ветеринарно-санітарних правил торгівлі на ринках; 

реалізація продовольчих товарів, картоплі, овочів і фруктів тільки з 

прилавків, підтоварників, стелажів;  

максимальне захищення харчової продукції від будь-якого забруднення 

(застосування харчової плівки для захисту вагових товарів і продукції, яка 

розміщується на прилавках, в ящиках та іншій тарі); 

регулярне проведення дезінфекційних заходів та поточної дезінфекції 

приміщень ринків, обладнання, тощо (у т.ч. вологого прибирання, 

провітрювання приміщень); 

забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту 

(маски, рукавички нітрилові, халати) та дотримання відповідних санітарних і 

протиепідемічних заходів, в тому числі наявності у відвідувачів засобів 

індивідуального захисту; 

здійснення контролю за кількістю покупців на ринку і запобігання 

масового скупчення людей у приміщеннях і на території продовольчих ринків: 

знаходження на ринку не більше 1 відвідувача на 20 м2 торговельної площі; 

наявна можливість забезпечення дотримання відстані між покупцями в чергах 

не менше ніж  1,5 метри;  

забезпечення на ринках вихідного дня відстані між місцями торгівлі – не 

менше ніж 3 метри; 

наявність дозаторів із дезінфікуючими антисептичними засобами для рук 

покупців і відвідувачів при вході до ринку; 

щоденний температурний скринінг працівників ринку і покупців; 
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Заборонити на період карантину роботу підприємств роздрібної та інших 

видів торгівлі після 22.00 годин до 07.00 години, крім АЗС, АЗГП та аптечної 

мережі. 

 

16. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій,  

спеціалізованій інспекції Міської ради міста  Кропивницького,  

Кропивницькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, КНП  “Регіональний центр громадського здоров'я 

Кіровоградської обласної, ГУНП України в Кіровоградській області ради на 

період карантину забезпечити надання консультативно-методичної допомоги  

та встановити за функціонуванням ринково-територіальної мережі, у 

відповідності до вимог постанови Головного державного лікаря України 

Міністерства охорони здоров’я України від 30 березня 2020 року № 5 «Щодо 

протидії поширенню коронавірусної хвороби в місцях торгівлі. 

 

17. На період карантину, виключно з метою недопущення поширення 

короновірусної хвороби COVID-19 серед населення, заборонити присутність 

без потреби, та скупчення громадян в публічних, громадських  місцях, парках, 

скверах, дитячих майданчиках, лісопаркових смугах, які розташовані на 

території міста. 
 

18. Фінансовому управлінню Міської ради міста Кропивницького  

опрацювати забезпечення фінансовим ресурсом заходів, які проводяться 

виконавчими органами міської ради та комунальними підприємствами  що 

направлені на подолання поширення респіраторної гострої хвороби COVID-19 

на території міста.   

 

19. Керівникам виконавчих органів Міської ради міста Кропивницького, 

комунальних підприємств, територіальних підрозділів центральних  органів 

виконавчої влади поінформувати міську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про вжиті заходи, які 

передбачені протокольними рішеннями комісії від 11 березня 2020 року № 4, 

від 17 березня 2020 року № 5, від 25 березня    2020 року № 6 , від 26 березня 

2020 року № 7 та розпорядженням керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної  надзвичайної ситуації природного характеру в місті 

Кропивницькому пов’язаної  із поширенням коронавірусної хвороби               

COVID-19 від  29 березня 20020 року № 1 в термін до 06 квітня 2020 року. 
 

20. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

  

Керівник робіт з ліквідації   

наслідків надзвичайної ситуації                                            Олександр МОСІН 
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