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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КІРОВОГРАДСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
                                                                                                                                                                               

від  28  листопада 2016 року                                                                 № 129 
 

                                                                                            
Про вжиття попереджувальних 
заходів від переохолодження та  
обмороження населення 
 
 
 Відповідно до статей 34, 42 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", з метою організації заходів щодо попередження 
випадків переохолодження людей, в першу чергу малозахищених верств 
населення, у період низьких температур (- 150 

С та нижче) протягом зимового 
періоду: 
   

1. Затвердити Перелік об’єктів комунальної власності, що можуть 
надавати допомогу мешканцям м. Кропивницького для тимчасового обігріву 
при переохолодженні та обмороженні, що додається. 
          2. Керівникам об'єктів, які увійшли до переліку, забезпечити умови для 
тимчасового розміщення та захисту від переохолодження населення, а також 
для надання медичної допомоги особам, які її потребують (у робочий час 
закладу).  

  3. Для здійснення патрулювання територій з найбільшою імовірністю 
перебування людей, які можуть потребувати допомоги в умовах низьких 
температур, створити оперативну групу "Соціальний патруль". Координацію 
дій патруля покласти на Кіровоградський міський центр соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді.  

  4. Затвердити Положення про соціальний патруль в місті Кіровограді, 
що додається. 

  5. Кіровоградському міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді затвердити поіменний склад та графік чергування соціальних 
патрулів. 

  6. Комунальному підприємству "Управління будинками 
Кіровоградської міської ради", Кіровській та Ленінській районним у місті 
Кіровограді радам для здійснення рейдів забезпечити автомобільним 
транспортом оперативну групу "Соціальний патруль". 
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  7. 1-му Державному пожежно-рятувальному загону УДСНС України у 
Кіровоградській області невідкладно, у разі виникнення надзвичайної 
ситуації, та при ліквідації аварійних подій в сфері життєдіяльності міста, а 
також при прогнозованому різкому зниженні температури повітря, 
забезпечити розгортання тимчасових мобільних пунктів обігріву (за окремим 
рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій Кіровоградської міської ради). 

 8. Рекомендувати Новенській селищній раді розглянути питання щодо 
розгортання на території сел. Нового тимчасового пункту обігріву для 
уразливих верств населення.  
         9. Управлінню охорони здоров’я  Кіровоградської міської ради 
організувати при медичних комунальних закладах кваліфікованого надання 
медичної допомоги населенню міста постраждалим від переохолодження чи 
обмороження. 
 10. Відділу по роботі із засобами масової інформації забезпечити 
доведення до населення інформації щодо розміщення та функціонування 
пунктів обігріву та роботи соціальних патрулів.  
        11. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження 
покласти на Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді.  
        12. Керівникам об'єктів, у разі значного зниження температури повітря, 
забезпечити інформування Кіровоградського міського центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді (тел. 56 94 41, 32 04 78) про роботу пунктів 
обігріву та кількість осіб, які скористалися послугами пунктів обігріву, 
щоденно в робочі дні з 14.00 до 15.00. 
        13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до 
розподілу функціональних повноважень. 
 
 
 
Міський голова                                              А. Райкович 
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                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                              Розпорядження міського голови 

                                                                               28 листопада 2016 №  129 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
об’єктів комунальної власності, що можуть надавати тимчасову допомогу 

мешканцям м. Кіровограда при переохолодженні та обмороженні 

№ 
з/п 

Місце створення 
стаціонарного пункту 

обігріву 

Адреса розташування, 
години роботи 

Відповідальна особа 
за функціонування 
пунктів обігріву 

1 2 3 4 
Заклади охорони здоров'я 

1. Комунальний заклад 
"Центральна міська лікарня                     
м. Кіровограда",  
стаціонар № 2 

вул. Дворцова, 45/35 
24 44 66 
22 09 05 
цілодобово 

Артюх Олександр 
Іванович - 
головний лікар 

2. Комунальний заклад 
"Центральна міська лікарня                  
м. Кіровограда",  
стаціонар № 1 

вул. Фортечна, 21 
33 20 55 
33 33 20 
цілодобово 

Артюх Олександр 
Іванович - 
головний лікар 

3. КЗ "Кіровоградська міська 
лікарня швидкої медичної 
допомоги" 

вул. Короленка, 56 
34 11 12 
цілодобово 

Скороход Валерій 
Семенович - головний 
лікар 

4. Комунальний заклад 
"Центральна міська лікарня                  
м. Кіровограда" 
Поліклінічне відділення 

вул. Кропивницького, 22 
22 94 97 
з 08.00 до 17.00  

Артюх Олександр 
Іванович - 
головний лікар 

5. КЗ "Центр первинної  медико-
санітарної допомоги № 2" 

вул. Космонавта  
Попова, 9-б 
55 37 27 
з 08.00 до 17.00. 

Златопольський Сергій 
Анатолійович -
головний лікар 

6. КЗ «Поліклінічне об’єднання  
м. Кіровограда» 

вул. Габдрахманова, 5 
33 20 50 
з 08.00 до 17.00  

Амбарна Олена 
Миколаївна - головний 
лікар 

7. КЗ "Центр первинної медико-
санітарної допомоги                    
№ 1 м. Кіровограда" 

вул. Кропивницького, 22 
22 94 97 
з 08.00 до 17.00  

Свириденко Лариса 
Анатоліївна - головний 
лікар 

ЖЕО міста та об'єкти соціального захисту населення  

8. Комунальне підприємство 
«Житлово- експлуатаційна 
організація № 1» 
Кіровоградської міської ради» 

25002, вул. Жовтневої 
революції, 16, корп. 3  
22 34 02 

Ковальова Світлана 
Миколаївна – 
начальник 

9. Комунальне підприємство 
«Житлово- експлуатаційна 
організація № 2» 
Кіровоградської міської ради» 

25015, вул. Єгорова, 56  
22 86 88 

Марченко Любов 
Миколаївна – 
начальник 
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10. Комунальне підприємство 
«Житлово- експлуатаційна 
організація № 3» 
Кіровоградської міської ради» 

25030, пров. Тінистий, 5  
56 54 85 

Кур’ян Андрій 
Сергійович – начальник 

11. Комунальне підприємство 
«Житлово- експлуатаційна 
організація № 4» 
Кіровоградської міської ради» 

25031, вул. Космонавта 
Попова, 9, корп. 1  
55 75 27 

Гордова Людмила 
Миколаївна – 
начальник 

12. Комунальне підприємство 
«Житлово- експлуатаційна 
контора № 9» Кіровоградської 
міської ради» 

25019, сел. Гірниче,                  
вул. Лінія 10-а, буд. 61  
27 12 95 
 

Лужняк Володимир 
Миколайович – 
начальник 

13. Територіальний центр 
соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) 
Кіровського району   

25013, вул. Шатила, 12,  
37 12 75  

Бердніков Олег 
Анатолійович -
директор 

14. Територіальний центр 
соціального обслуговування  
(надання соціальних послуг) 
Ленінського району   

25011, м. Кіровоград,                 
вул. Кропивницького, 106 
22 08 67 

Назаренко Олена 
Олександрівна – 
завідувач відділу 
соціальної допомоги 
вдома 

15. Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді Кіровоградської 
міської ради 

пров. Будьонного, 3 
 32 04 79 

Краснокутський Олег 
Володимирович - 
директор 

 
 
 

Директор Кіровоградського міського  
центру соціальних служб для сім'ї,  
дітей та молоді Кіровоградської міської ради                        О.Краснокутський 
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                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                              Розпорядження міського голови 

                                                                             28  листопада  2016   № 129 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про соціальний патруль в місті Кропивницькому 

 
1. Соціальний патруль – це одна з форм організації роботи органів 

виконавчої влади, виконавчих органів місцевого самоврядування щодо 
вжиття превентивних заходів на території міста від впливу (дії) низьких 
температур на життя, здоров'я населення та недопущення погіршення сталих 
умов їх життєдіяльності. 
 

2. Завдання соціального патруля: 
   - періодичне патрулювання територій з найбільшою імовірністю 

перебування людей, які можуть потребувати допомоги;  
- звернення уваги на соціально незахищені верстви населення та 

громадян, що потребують соціальної допомоги; 
- у разі необхідності, при виявленні у людини ознак переохолодження, 

виклик бригади швидкої медичної допомоги з метою транспортування особи 
в лакувально-профілактичні заклади міста;  

- інформування бездомних осіб про можливість та місце отримання 
медичних, гуманітарних, правових та соціально-побутових послуг;  

- активне відвідування лікарями первинної ланки (сімейні, дільничні 
терапевти) одиноких громадян похилого віку, інвалідів з метою виявлення 
ознак дії несприятливих погодних умов та надання своєчасної медичної 
допомоги).  

 
3. Склад соціального патруля: 
- до роботи в соціальному патрулі залучаються фахівці управлінь 

соціального захисту населення виконавчих комітетів Ленінської та 
Кіровської районних у місті Кіровограді рад, охорони здоров’я, виконавчих 
органів Кіровоградської міської ради, Кіровоградського відділу поліції                        
(за згодою), Державної служби надзвичайних ситуацій в м. Кіровограді                      
(за згодою). 

 
 

Директор Кіровоградського міського  
центру соціальних служб для сім'ї,  
дітей та молоді Кіровоградської міської ради                        О.Краснокутський 
 
 


