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Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

26 березня під головуванням заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Олександра  Мосіна відбулося позачергове 
засідання міської комісії з питань техногенно–екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. Рішенням комісії епідемічна ситуація на території міста 
Кропивницького, спричинена коронавірусом, згідно із класифікаційними 

ознаками надзвичайних ситуацій, кваліфікована як надзвичайна ситуація 
державного рівня природного характеру, пов’язана з екзотичним та особливо 

небезпечним інфекційним захворюванням людей. 

Керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації призначено 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Олександра Мосіна, а керівником утвореного штабу – заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Олександра Вергуна. 
За результатами роботи комісії поставлено конкретні завдання керівникам 

виконавчих органів, підприємств, установ і організацій щодо вжиття заходів                         
та забезпечення: 

визначення та маркування меж адміністративних територій карантину 

шляхом встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливого 

режиму проведення протиепідемічних заходів; 
інформування населення про визначення меж територій карантину,                       

а також впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших заходів; 
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, щоденної 
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; 

контролю за суб’єктами господарювання щодо проведення ними поточної 
дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування у фасованому                               

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

маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення 
дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней; 
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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; 

 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; 

опрацювання переліку 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; 

організації проведення медичного (санітарного) огляду осіб, які прибули 

до міста з територій інших держав шляхом опитування за клініко-

епідеміологічними показаннями та, за необхідності, проведення дослідження на 
виявлення антитіл до коронавірусу SARS-CoV-2 з використанням швидких 

тестів відповідно                          до галузевих стандартів медичної допомоги; 

встановлення медико-санітарного спостереження протягом 14 днів                         
за особами, які перебувають на самоізоляції, та контроль за дотриманням ними 

зобов’язань,  встановлених в інформативній згоді; 
взаємодії 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; 

з урахуванням святкування Великодня 19 квітня 2020 року проведення 
зустрічі з керівниками релігійних громад, під час якої рекомендувати 

утриматись від відправлення колективних релігійних культів і ритуальних 

обрядів в церквах і релігійних організаціях всіх конфесій. Рекомендувати 

керівникам релігійних організацій, за можливості, переведення служб, мес  і 
служінь у максимально дистанційний варіант;  

звернення до торговельних центрів та інших торговельних мереж,                      

що продовжують свою діяльність під час дії режиму надзвичайної ситуації, 
щодо створення «ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» в торговельних закладах з прийому 

замовлень                 та доставки продуктів харчування, тощо незахищеним 

верствам населення. 
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