
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
 

від 06 квітня 2020 року         № 51 

 

 

Про внесення доповнень до  

розпорядження міського голови  

від 20 лютого 2020 року № 24 "Про заходи 

щодо запобігання поширенню випадків 

гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV" 

 

 

 Керуючись статтями 42, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про захист населення 

від інфекційних хвороб" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від             

24 січня 2020 року № 185 "Про заходи щодо недопущення занесення і 

поширення на території України випадків захворювань, спричинених новим 

коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)", 

враховуючи лист Кропивницького міського управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, у зв’язку з виробничою 

необхідністю внести доповнення до розпорядження міського голови від                

20 лютого 2020 року № 24 "Про заходи щодо запобігання поширенню випадків 

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV", а саме 

включити до складу міського оперативного штабу з реагування на ситуацію із 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV, ІВАНОВСЬКУ Юлію Юріївну, начальника Кропивницького 

міського управління Головного управління Держпродспоживслужби                            

в Кіровоградській області, ЄСАКОВА Юрія Сергійовича, заступника 

начальника управління – начальника відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Кропивницького міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області. 

 

 

 

Міський голова                            Андрій РАЙКОВИЧ 

         

 

 

 

 
Тетяна Заболотна 32 08 14  

 



 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

  МІСЬКОГО  ГОЛОВИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "20" лютого 2020 року         № 24 

 

 

Про заходи щодо запобігання 

поширенню випадків гострої  

респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV 

 

 

 Керуючись статтею  42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", відповідно до статей 6, 11 Закону України "Про захист населення від 

інфекційних хвороб" та наказу Міністерства охорони здоров'я України від             

24 січня 2020 року № 185 "Про заходи щодо недопущення занесення і 

поширення на території України випадків захворювань спричинених новим 

коронавірусом, виявленим у місті Ухань (провінція Хубей, Китай)", з метою 

запобігання занесенню і поширенню на території області гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV: 

 

1. Створити  міський оперативний штаб з реагування на ситуацію із 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV. 

 

2. Затвердити склад міського оперативного штабу з реагування на 

ситуацію із розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV згідно з додатком. 

 

3. Затвердити Положення про міський оперативний штаб з реагування на 

ситуацію із розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV (додається). 

 

4. Затвердити План міських протиепідемічних заходів щодо запобігання 

поширенню в м. Кропивницькому гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV (додається). 

 

 

Міський голова                           Андрій РАЙКОВИЧ 

         

 

 
Тетяна Заболотна 22 16 14     
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


 

Додаток  

       до розпорядження міського голови 

       " 20 " лютого  2020 року № 24  

 

 

СКЛАД 

міського оперативного штабу з реагування на ситуацію  

із розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV  

 

Голова штабу  

 

ДЗЮБА                                -         заступник міського голови з питань діяльності 

Наталія Євгеніївна                        виконавчих органів ради 

 

Заступник голови штабу 

 

МАКАРУК                          -          начальник управління охорони здоров'я  

Оксана Олександрівна 

 

Секретар штабу 

 

ПАНЧЕНКО                       -         міський позаштатний інфекціоніст управління 

Ірина Вікторівна                          охорони здоров'я    

 

Члени штабу: 

 

АРТЮХ                                -        головний   лікар   КНП  "Центральна   міська 

Олександр Іванович                   лікарня" Міської ради міста Кропивницького" 

 

БОЧКОВА                          -         начальник фінансового управління  

Любов Тимофіївна 

 

ДЬЯЧЕНКО                        -        завідувач відділення дослідження біологічних  

Наталія Григорівна                    факторів   та   епідеміологічного   нагляду   за  

           інфекційними хворобами Кіровоградського 

           міськміжрайонного       відділу       Державної  

                                                         установи      "Кіровоградський         обласний  

                                                         лабораторний   центр   Міністерства   охорони 

                                                         здоров'я України" 

 

ЖИТНИК                             -       начальник управління розвитку транспорту та 

Віктор Петрович                         зв'язку   

 

ЗАБОЛОТНА                   -        начальник відділу лікувально-профілактичної 

Тетяна Михайлівна                     допомоги управління охорони здоров'я    

 

 



 КАБАНЧУК                        -        заступник    головного    лікаря    з медичної 

Оксана Олександрівна                частини КНП "Центральна міська лікарня  

                                                          міська   лікарня" Міської ради міста 

                                                          Кропивницького" 

 

КОВАЛЕНКО                      -       начальник управління з питань надзвичайних 

Сергій Миколайович                  ситуацій та цивільного захисту населення 

 

КОСТЕНКО                         -       начальник управління освіти  

Лариса Давидівна 

 

МОРКВА                        -      директор   департаменту  -  начальник  

Маріанна Олександрівна           управління економіки департаменту з питань 

                                                         економічного     розвитку,     торгівлі     та 

                                                         інвестицій  

 

ОПЕРЧУК                             -       в.о.     директора     Державної     установи  

Надія Іванівна                              "Кіровоградський    обласний   лабораторний                                                         

                                                         центр Міністерства охорони здоров'я України" 

                                                        

ЯКУНІН                                -       начальник   відділу   по   роботі   із   засобами  

Сергій Володимирович              масової інформації    

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                     Оксана МАКАРУК 

 

 

 

 

        

 

  

 

 

 

 



  

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

    Розпорядження міського голови 

                                                                              " 20 " лютого 2020 року № 24 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський оперативний штаб  

з реагування на ситуацію із розповсюдження гострої респіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV 

 

1. Міський оперативний штаб (далі – штаб) є консультативно-дорадчим 

органом Міської ради міста Кропивницького, головною метою якого є 

зменшення медичних, соціальних та економічних наслідків пандемії, 

розробка й організація дій, спрямованих на попередження розповсюдження  

гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV,                  

в тому числі з пандемічним потенціалом. 

 

 2. Штаб у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, 

наказами Міністерства охорони здоров'я України, іншими нормативно-

правовими актами та цим Положенням. 

 

 3.Основними завданнями штабу є: 

розробка екстреного плану, спрямованого на попередження 

розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

2019-nCoV, в тому числі з пандемічним потенціалом; 

організація та проведення активних заходів епідеміологічного нагляду і 

контролю для зменшення розповсюдження гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, в тому числі з пандемічним 

потенціалом, ідентифікація потенційної епідемії та запровадження заходів 

щодо її стримування; 

взаємодія із засобами масової інформації та надання населенню 

інформації про епідемічну ситуацію з гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, методи профілактики. 

 

4. Штаб відповідно до покладених на нього завдань: 

готує пропозиції та рекомендації з питань, що належать до його 

компетенції; 

вносить у разі потреби на розгляд міського голови та міської ради 

розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації. 

 

5. Штаб має право: 

отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської 

ради та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на 

нього завдань, та надавати їм відповідні доручення; 

залучати до участі у своїй роботі представників виконавчих органів 

міської ради, підприємств, установ та організацій. 
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6. Штаб утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря 

та членів. 

Головою штабу є заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, який відповідає за даний напрямок роботи. 

Персональний склад штабу затверджується розпорядженням міського голови. 

 

7. Формою роботи штабу є засідання, що скликаються його головою за 

потреби. 

Засідання штабу веде його голова, у разі його відсутності – заступник 

голови. 

Підготовку матеріалів для розгляду на засідання штабу забезпечує його 

секретар. 

Засідання штабу вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більше половини його членів. 

 

8. На своїх засіданнях штаб готує пропозиції та рекомендації з питань, 

що належать до його компетенції. 

Пропозиції та рекомендації оформлюються протоколом, що 

підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається усім 

членам штабу, реалізуються  шляхом рішення, яке доводиться письмово до 

відома всіх зацікавлених осіб. 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                       Оксана МАКАРУК 

 

 

 

 

 



                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                   Розпорядження міського голови 

     " 20 " лютого 2020 року № 24 

                                                                                                

ПЛАН 

протиепідемічних заходів щодо запобігання поширенню в м. Кропивницькому гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом 2019-nCoV 

 

№ 

з/п 

Найменування заходу Відповідальні за  

виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 

1 Організувати спільно з суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність 

у місцях масового скупчення людей (у тому числі на торговельних об’єктах, у 

місцях проведення культурно-масових заходів, кінотеатрах тощо) та 

перевезення громадським, авіаційним, залізничним та автомобільним 

транспортом, заходи з посилення режиму поточної дезінфекції у разі 

погіршення епідеміологічної ситуації в Україні 

Департамент з питань 

економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Міської ради міста 

Кропивницького 

До 20 лютого 

2020 року 

2 Визначити приміщення для тимчасової ізоляції виявлених пасажирів із 

ознаками гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 

Управління розвитку 

транспорту та зв’язку 

Міської ради міста 

Кропивницького, 

керівники залізничної та 

автостанцій на території 

міста   

До 20 лютого  

2020 року 

3 У комунальному некомерційному підприємстві "Центральна міська лікарня" 

Міської ради міста Кропивницького", визначеному для госпіталізації осіб із 

підозрою на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом                 

2019-nCoV, забезпечити готовність та провести повний комплекс робіт, 

необхідний для виключення можливості   внутрішньолікарняного   поширення                 

Головний лікар 

комунального 

некомерційного 

підприємства "Центральна 

міська лікарня" Міської  

До 20 лютого  

2020 року 



 2 

1 2 3 4 

 гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV. 

Виділити спеціалізований санітарний транспорт (типу В або С) для перевезення 

таких хворих та укомплектувати його необхідними засобами індивідуального 

захисту. Розробити або переглянути наявні схеми перспективного 

перепрофілювання закладу у разі масового надходження хворих на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, перевести заклад 

на суворий протиепідемічний режим, визначити ізолятори для госпіталізації 

контактних осіб з метою їх обстеження та здійснення медичного нагляду за 

ними 

ради міста 

Кропивницького" 

 

4 Забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до прийому хворих на гостру 

респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 2019-nCoV, включаючи 

наявність засобів індивідуального захисту (ізоляційні халати або костюми 

біозахисту, респіратори класу захисту FFP2, захисні окуляри або щитки, 

рукавички нітрилові та маски медичні), запасу необхідних лікарських засобів, 

витратних матеріалів для відбору проб для проведення лабораторних 

досліджень, дезінфекційних засобів, забезпечення їх транспортом та 

спеціальним медичним обладнанням, включаючи пульсоксиметри, апарати 

штучної вентиляції легень (дитячі та дорослі), віруснобактеріальні фільтри, 

концентратори кисню, паливно-мастильні матеріали тощо      

Управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

Лютий-

квітень           

2020 року 

5 Провести підготовку медичних працівників з питань епідеміології, клініки, 

діагностики та лікування гострої респіраторної хвороби, спричиненої 

коронавірусом 2019-nCoV 

Управління охорони 

здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 

До 20 лютого           

2020 року 

6 Провести стимуляційне навчання з питань готовності закладів охорони здоров'я 

до госпіталізації хворих з гострою респіраторною хворобою, спричиненою 

коронавірусом 2019-nCoV 

Головний лікар 

комунального 

некомерційного 

підприємства "Центральна 

міська лікарня" Міської 

ради міста 

Кропивницького" 

Лютий           

2020 року 

7 Проводити санітарно-освітню роботу із населенням міста з питань проведення 

заходів щодо профілактики гострої респіраторної хвороби, спричиненої  

Керівники закладів 

охорони здоров'я  

Лютий-

березень           
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 коронавірусом 2019-nCoV. Інформувати осіб, які планують виїзд до Китайської 

Народної Республіки, про поточну епідемічну ситуацію та наявні ризики 

інфікування новим коронавірусом, а також про засоби індивідуального захисту 

і профілактики та рекомендувати утриматись від подорожей до Китайської 

Народної Республіки до стабілізації ситуації 

комунальної власності 

міста 

2020 року 

 

 

 

Начальник управління охорони здоров'я                                                                                                         Оксана МАКАРУК 
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