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ПРОТОКОЛ № 14 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 

28 травня 2020 року                                                                       м. Кропивницький  
 

Головував на засіданні: голова комісії Олександр МОСІН 

Присутні: члени комісії (за окремим списком) 

                   запрошені (за окремим списком) 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста 
     

Доповідачі: 

МАКАРУК Оксана – начальник управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького 
  

Керуючись розпорядженням керівника робіт з ліквідації надзвичайної 

ситуації в місті Кропивницькому, пов’язаної із поширенням короновірусної 

хвороби (COVID-19) від 19 травня 2020 року № 11 “Про виконання заходів щодо 

мінімізації поширення короновірусної хвороби COVID-19 на території міста” та 

враховуючи прогноз ВОЗ щодо розвитку другої хвилі короновірусної хвороби в 

осінньо-зимовий період 2020/2021 роки, для надання якісної медичної допомоги 

хворим на легеневу патологію (зокрема запалення легень), спричинену 

інфекційними агентами, у тому числі коронавірусною інфекцією COVID-19, на 

базі терапевтичного відділення комунального некомерційного підприємства 

“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького”, яке визначене 

госпітальною базою, планується відповідно до сучасних стандартів та технологій 

створення відділення легеневої терапії та облаштувати його необхідним 

комп’ютерним томографом.  

Відповідно до Переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року 

№ 225, комп’ютерний томограф відноситься до медичного обладнання 

необхідного для закладу охорони здоров'я, що надає допомогу хворим 

на COVID-19. 

Тому, відділення легеневої терапії необхідно облаштувати комп’ютерним 

томографом, орієнтовна вартість якого складає 14,5 млн. грн. 

На підставі вищевикладеного, пропонуємо виділити кошти з резервного 

фонду бюджету міста для закупівлі та введення в експлуатацію комунальним 
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некомерційним підприємством “Центральна міська лікарня” Міської ради міста 

Кропивницького” комп’ютерного томографа. 

Слід зазначити, що в разі не виділення коштів на зазначені цілі, комунальне 

некомерційне підприємство “Центральна міська лікарня” Міської ради міста 

Кропивницького” не зможе повноцінно виконувати функції опорного 

лікувального міського об’єкту на коронавірусну хворобу (COVID-19). 

В результаті обговорення, комісія 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Надану інформацію щодо необхідності виділення коштів з резервного 

фонду бюджету міста прийняти до уваги. 
 

2. Порушити клопотання перед Виконавчим комітетом Міської ради міста 

Кропивницького про виділення коштів з резервного фонду бюджету міста на 

безповоротній основі 14,5 млн. грн. для здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 

епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: для закупівлі та 

введення в експлуатацію комунальним некомерційним підприємством 

“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького” комп’ютерного 

томографа. 

Термін виконання – невідкладно 
 

3. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та 

фінансовому управлінню розглянути подання та додані матеріали щодо підстав 

виділення коштів з резервного фонду бюджету міста та надати узагальнені 

висновки управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення. 

Термін виконання – невідкладно 
 

4. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення спільно з управлінням охорони здоров'я з урахуванням заключень 

департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій та 

фінансового управління підготувати проєкт рішення Виконавчого комітету 

Міської ради міста Кропивницького “Про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету міста” на здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 

коронавірусної хвороби (COVID-19), а саме: для закупівлі та введення в 

експлуатацію комунальним некомерційним підприємством “Центральна міська 

лікарня” Міської ради міста Кропивницького” комп’ютерного томографа. 
 

Термін виконання – невідкладно 
 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керівників виконавчих 

органів Міської ради міста Кропивницького відповідно до делегованих та владних 

повноважень. 
 

 

Голова комісії:                                                                             Олександр МОСІН 

 

Заступник голови комісії:                                                     Сергій КОВАЛЕНКО   



                                                                                                                         Додаток 1 

до Порядку використання коштів 

резервного фонду міського бюджету 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова постійної міської комісії 

з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

від «28» травня 2020 року №14 

ПЕРЕЛІК 

невідкладних (першочергових) робіт (заходів) з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
 

з/п 
Перелік першочергових робіт 

(заходів) 

Вартість робіт, 

тис. грн 

Джерела фінансування, тис. грн 

Розпорядник 

коштів 

резервний фонд 

обласного 

бюджету 

резервний фонд 

місцевого 

бюджету 

Інші джерела 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Придбання КНП «Центральна 

міська лікарня» Міської ради 

міста Кропивницького» 

комп’ютерного томографа 

14 500,0  14 500,0 

 Управління 

охорони здоров'я  

 

Начальник управління охорони здоров'я  

 

М.П.__________________    О.МАКАРУК 
                                 (підпис, прізвище) 

                                                                                             

ПОГОДЖЕНО 

Департамент з питань економічного                      Фінансове управління Міської                   Управління з питань надзвичайних 

розвитку, торгівлі та інвестицій                              ради міста Кропивницького                       ситуацій Міської ради  

Міської ради міста Кропивницького                                                                                             міста Кропивницького   

М.П.__________________                                       М.П._________________                             М.П.__________________ 
              (підпис, прізвище)                                                                                     (підпис, прізвище)                                                                         (підпис, прізвище) 

                                                                                                                                                                             


