
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО  ГОЛОВИ   
 

від "30" квітня 2021 року                                           № 75 
 

  

 

Про визначення місць для проведення 

санітарної та спеціальної обробки  

 

Керуючись статтею 140 Конституції України, статтями 19, 35 Кодексу 

цивільного захисту України, статтею 42 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 лютого 2002 року № 58-р “Про заходи щодо надання населенню 

санітарно-гігієнічних послуг”, розпорядження голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 14 травня 2013 року № 244-р “Про 

визначення суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для 

проведення санітарної та спеціальної обробки”, від 12 вересня 2018 року                

№ 656-р “Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 14 травня 2013 року № 244-р”, з метою підвищення рівня 

готовності сил і засобів цивільного захисту міста до реагування на 

надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в місті:  
 

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо складання переліку 

суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для проведення 

санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і 

транспорту, що додаються.  
 

2. Затвердити робочу групу щодо координації роботи зі складання 

переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються місця для 

проведення санітарної та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, у 

складі згідно з додатком.  
 

3. Робочій групі до 20 травня 2021 року визначити суб’єкти 

господарювання незалежно від форм власності, що надають санітарно-

гігієнічні послуги і можуть залучатись до проведення санітарної обробки 

населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту.  
 

4. Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради, управлінню охорони здоров’я Кропивницької міської ради скласти 

цивільно-правові угоди з суб’єктами господарювання незалежно від форм 

власності, що надають санітарно-гігієнічні послуги і можуть залучатись до 

проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна 

і транспорту, щодо надання відповідних послуг.   
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5. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3 розпорядження 

міського голови від 04 березня 2019 року № 31 “Про визначення місць для 

проведення санітарної та спеціальної обробки”.  

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Вергуна.  

 

 

 

Міський голова                      Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вячеслав Хлівняк 35 83 19 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

“30” квітня 2021 року № 75 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо складання переліку суб’єктів господарювання, на яких обладнуються 

місця для проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки 

одягу, майна і транспорту 

 

I. Загальні положення 

1. Методичні рекомендації щодо складання переліку суб’єктів 

господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної 

обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту (далі - 

рекомендації), розроблені відповідно до Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2002 року № 58-р 

"Про заходи щодо надання населенню санітарно-гігієнічних послуг" з метою 

визначення суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, що 

надають санітарно-гігієнічні послуги і можуть залучатися до проведення 

санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру, надзвичайних екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків. 

2. Рекомендації призначені виконавчим органам міської ради, які згідно з 

вищезазначеним розпорядженням Кабінету Міністрів України повинні 

проводити роботу із визначення та щорічного уточнення переліку суб’єктів 

господарювання, що можуть бути залученими до проведення санітарної 

обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту. 

II. Порядок проведення робіт щодо визначення суб’єктів 

господарювання, що можуть бути залученими до проведення санітарної 

обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту 

Роботи з визначення суб’єктів господарювання, що можуть бути  

залученими до проведення санітарної обробки населення та спеціальної 

обробки одягу, майна і транспорту, доцільно проводити у такій послідовності: 

1) створити робочу групу, до складу якої залучити фахівців виконавчих 

органів міської ради; 
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2) провести інвентаризацію суб’єктів господарювання, у разі 

необхідності, з виїздом на об’єкти; 

3) провести аналіз та підготувати висновки щодо можливості залучення 

об'єктів до вказаного виду послуг з урахуванням їх оснащення відповідним 

обладнанням і витратними матеріалами; 

4) укласти цивільно-правові угоди щодо надання послуг суб’єктами 

господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної 

обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту, у яких 

передбачити завдання, обсяги, строки надання послуг та норми їх оснащення 

відповідним обладнанням і витратними матеріалами; 

5) під час складання переліку суб’єктів господарювання, що можуть бути 

залученими до проведення санітарної обробки населення та спеціальної 

обробки одягу, майна і транспорту, повинні бути враховані державні будівельні 

норми, санітарні правила та відомчі накази і інструкції. 

 

 

Начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення                                           Сергій КОВАЛЕНКО 

 

 



 Додаток  

 до розпорядження міського голови 

 “30”квітня 2021 року №75 

 

С К Л А Д 

робочої групи щодо координації роботи зі складання  переліку суб’єктів 

господарювання, на яких обладнуються місця для проведення санітарної 

та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту  

Керівник групи 

Начальник управління торгівлі та побутового обслуговування 

населення департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької 

міської ради 

Члени групи: 

головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення Кропивницької міської ради 

головний спеціаліст відділу організації пасажирських перевезень та 

дорожнього руху управління  транспорту та зв’язку Кропивницької міської 

ради 

головний спеціаліст відділу лікувально-профілактичної допомоги 

управління охорони здоров’я Кропивницької міської ради 

 

 

Начальник відділу з питань 

надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення                                       Сергій КОВАЛЕНКО 


