
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

  вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 19,  

е-mail: uns@krmr.gov.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ № 17 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

26 червня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії МОСІН  Олександр 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про загрозу виникнення надзвичайної ситуації на території 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Міської ради міста 

Кропивницького, розташованої по вул.  Новгородська, 41. 

 

Доповідачі: 

ЖИЛІН Валерій – начальник Кропивницького міськрайонного відділу 

управління ДСНС України у Кіровоградській області; 

КОСТЕНКО Лариса – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького; 

 

2. Про внесення змін до протокольного рішення  міської комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від                      

26 березня 2020 року № 7. 

 

Доповідач: 

ЖИТНИК Віктор – начальник управління розвитку транспорту та зв’язку 

Міської ради міста Кропивницького. 

 

3. Різне 

 

1. СЛУХАЛИ: 

ЖИЛІНА Валерія – начальника Кропивницького міськрайонному відділу 

управління ДСНС України у Кіровоградській області; 

КОСТЕНКО Ларису – начальника управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького; 
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24 червня 2020 року о 17.50 год. до виконавчих органів Міської ради міста 

Кропивницького  надійшло повідомлення від аварійно-диспетчерської служби                        

ВАТ «Кіровоградгаз» щодо  загрози виникнення падіння старої металевої труби 

колишньої котельні, яка знаходиться  на території загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 2, розташованої по   вул.  Новгородська, 4. 

24 червня 2020 року комісією в складі заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, представника  управління з питань 

надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління освіти 

міської ради та Кропивницького міськрайонного відділу управління ДСНС 

України у Кіровоградській області проведено візуальне обстеження старої 

металевої труби колишньої котельні на території ЗОШ № 2. 

Візуальним обстеженням встановлено, що в наслідок ржавіння та 

фізичного зносу, а також погіршення погодних умов (поривів вітру 15-20 м/с), 

що мали місце 21 червня 2020 року,  металева  труба (діаметром 600 мм та 

висотою біля 30 м) старої котельні, яка тривалий час не використовується, має 

уклін на висоті біля 20 м. На теперішній час існує загроза падіння зазначеної 

труби на розташовану біля неї будівлю гаражу та нової котельні ЗОШ № 2, 

будівлю ЗОШ, а також ГРП ВАТ «Кіровоградгаз». 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію ЖИЛІНА Валерія, КОСТЕНКО Лариси взяти до відома 

та доручити: 
 

 ГНЕННОМУ Олексію,  

КОСТЕНКО Ларисі 

 

2. Опрацювати питання проведення будівельно-технічної експертизи 

стану металевої труби на території ЗОШ № 2 організацією, яка має ліцензію на 

виконання вказаних робіт; 
 

Термін виконання  - до 30 червня 2020 року 

 

 БІЛОКОНЮ Сергію, 

КОСТЕНКО Ларисі 

 

3. Опрацювати питання проведення робіт по демонтажу  металевої труби 

на території ЗОШ № 2 підрядною організацією, яка має ліцензію на виконання 

вказаних робіт; 
 

Термін виконання  - до 30 червня 2020 року 

  

4. Опрацювати питання щодо оплати проведення акредитованою 

організацією будівельно-технічної експертизи стану труби та підрядником 

робіт по її демонтажу за рахунок фінансових ресурсів з міського бюджету, які 

передбачені галузевими програмами управління освіти; 
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Термін виконання  - до 30 липня 2020 року  

 

5. З метою  створення умов для заїзду спеціальної техніки для проведення 

демонтажних робіт на території ЗОШ № 2 організувати проведення відповідних 

підготовчих робіт; 
 

Термін виконання  - до 30 червня 2020 року  

 

 ЖИЛІНУ Валерію 

 

6. Організувати виділення пожежного колінчатого автопідіймача для 

проведення демонтажних робіт на території  ЗОШ № 2; 
 

Термін виконання  - 30 червня 2020 року  

 

2. СЛУХАЛИ: 

ЖИТНИКА Віктора – начальника управління розвитку транспорту та 

зв’язку Міської ради міста Кропивницького 

 

1. Інформацію ЖИТНИКА Віктора взяти до відома. 

 

2. Скасувати абзац 5 пункту 1 питання 2 протокольного рішення міської 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 

26 березня 2020 року № 7; 

 

3. На період дії карантинних заходів відновити з 01 липня 2020 року з 

09.00 год. до 15.00 год. перевезення пільгових категорій громадян громадським 

транспортом, зокрема на тролейбусних та автобусних маршрутах, які 

здійснюють перевезення пасажирів у звичайному режимі руху.  
 

Термін виконання  - на період карантинних заходів 

 

3. СЛУХАЛИ: 

КОСТЕНКО Ларису – начальника управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

1. Інформацію КОСТЕНКО Лариси взяти до відома та доручити: 

 

 КОСТЕНКО Ларисі 

 

2. Дозволити керівникам закладів дошкільної освіти, з урахуванням 

запитів батьківської громади, з 01 липня 2020 року додатково відкрити групи 

для дітей з дотриманням карантинних вимог, визначених Постановою 

Головного Державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 25 

«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації  
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протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». 
 

Термін виконання  - з 01 липня 2020 року 

 

3. Адміністрації закладів дошкільної освіти попередньо встановити 

готовність закладу до відкриття нових груп, що відобразити у відповідних 

актах. 
 

Термін виконання  - по готовності закладів до відкриття 

нових груп 

 

4. Адміністрації закладів дошкільної освіти проаналізувати контингент 

вихованців для відвідування садочка в найближчий час та провести 

роз’яснювальну роботу з батьками щодо особливостей роботи дошкільного 

закладу освіти під час карантину. 
 

Термін виконання  - по готовності закладів до відкриття 

нових груп 

 

5. Посилити дотримання протиепідемічних та санітарних норм відповідно 

до вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 
 

Термін виконання  - на період карантинних заходів 

 

6. Прийом дітей для відвідування закладів дошкільної освіти здійснювати 

лише після наданням батьками вихованців довідки про стан здоров’я дитини та 

його епідеміологічне оточення, з дозволом відвідування дитячого колективу. 
 

Термін виконання  - з 01 липня 2020 року 

 

7. Дотримання протиепідемічних та санітарних норм при роботі закладів 

дошкільної освіти тримати на постійному контролі. 
 

Термін виконання  - на період карантинних заходів 

 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького відповідно до делегованих та 

владних повноважень. 

 

 

 

Голова  комісії:                                                                          Олександр МОСІН           
 

 

                                                        

Відповідальний секретар комісії:                                  Олексій ГНЕННИЙ 
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