
 

 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 
____________________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                      

29 березня 2020 року                      м. Кропивницький                                     № 1                                                                                             
 

Про загострення епідеміологічної 

ситуації на території                                  

м. Кропивницького у зв’язку з 

виявленням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2.   

 
 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану 
реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.03.2018 року № 223, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.03.2020 року № 338-р "Про 

переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 
надзвичайної ситуації", Розпорядження Керівника робіт з ліквідації наслідків 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру обласного 

рівня від 29 березня 2020 року № 1та з метою забезпечення безпосередньої 

організації і координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 
медико- біологічної надзвичайної ситуації природнього характеру:  
  

 

1. Управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького: 

1) у разі виявлення хворих із захворюванням на коронавірусну інфекцію 

COVID-19, забезпечити їх негайну ізоляцію та вжиття заходів відповідно до 
затверджених алгоритмів дій; 

2) забезпечити подання щодня до департаменту охорони здоров’я 

облдержадміністрації інформації про здійснення заходів щодо мінімізації 

поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-2019, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoVC-2, для її узагальнення та інформування 

Міністерство охорони здоров'я України; 

3) продовжити обстеження мобільними медичними бригадами, 
використовуючи швидкі тести осіб з підозрами на гострої респіраторної 

хвороби COVID-2019; 

4) здійснювати обстеження використовуючи швидкі тести громадян, які 

прибули із-за кордону; 
5) осіб у яких лабораторно підтверджено позитивний результат ізолювати 

у визначених медичних установах; 



2 

 

6) вирішити питання щодо необхідності забезпечення медичних 

працівників перепустками для першочергового проїзду в громадському 
транспорті, пропозиції надати до управління розвитку транспорту та зв’язку.  

2. Головному управлінню житлово-комунального господарства Міської 

ради міста Кропивницького, Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС 
України у Кіровоградській області: 

1) скласти перелік техніки, яка може бути задіяна для проведення 

дезінфекційних робіт на території міста;  

2) забезпечити проведення дезінфекційних заходів у жилих будівлях і 
спорудах, а також щоденного прибирання та дезінфекції проїжджої частини 

доріг, тротуарів, прибудинкових та інших територій міста. 

3. Головному управлінню житлово-комунального господарства, 
управлінню молоді та спорту, управлінню освіти Міської ради міста 

Кропивницького встановити інформаційні таблички щодо заборони відпочинку 

на дитячих і спортивних майданчиках. 

4. Головному управлінню житлово-комунального господарства, КП 
«Ритуальна служба», КНП  “Регіональний центр громадського здоров'я 

Кіровоградської обласної ради” та Кропивницькому міському управлінню ГУ 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області розробити порядок дій 

щодо поховання померлих в наслідок хвороби COVID-19. 
5. Кропивницькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, департаменту з питань економічного розвитку, 

торгівлі та інвестицій, Кропивницькому ВП ГУНП України в Кіровоградській 
області, Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області, 

Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у Кіровоградській 

області, спеціалізованій інспекції Міської ради міста Кропивницького: 

1) посилити роботу щодо недопущення випадків стихійної торгівлі на 
території міста: 

2) організувати перевірку ринків, продовольчих магазинів щодо 

забезпечення виконання комплексу санітарно-гігієнічних протиепідемічних 
заходів, у разі недотримання цих вимог, вжити заходів до припинення їх 

роботи; 

3) забезпечити контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення 

ними поточної дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в 
фасованому та ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахунку 

провести маркування (позначення) місць перебування відвідувачів для 

забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней; 
6. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій: 

1) забезпечити постійний моніторинг об’єктів торгівлі щодо наявності 

запасів продуктів харчування; 

2 ) підготувати перелік об’єктів критичної інфраструктури міста. 
7. Департаменту адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького надання адміністративних послуг громадянам та юридичним 

особам здійснювати в режимі консультацій та відповідно до рекомендацій 
Міністерства цифрової інформації. 

8. Відділу по роботі з засобами масової інформації Міської ради міста 

Кропивницького організувати доведення до населення рекомендацій щодо: 
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жорсткого дотримання вимог карантинних заходів, без зайвої потреби не 

виходити на вулицю, взяття під пильний контроль дітей, щодо їх перебування 
на вулиці;  

обмеження пересування громадян на транспорті між населеними 

пунктами; 
перебування громадян на самоізоляції у разі прибуття із-за кордону або їх 

контакту з особами хворими  на COVID-2019; 

заходів профілактики коронавірусної інфекції в умовах карантину, а також 

щодо дій у разі захворювання після повернення із неблагополучних країн або 
контакту із хворим, у якого підтверджено СOVID-19. 

9. Кропивницькому ВП ГУНП України в Кіровоградській області, 

Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області вжити заходів, 
спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і 

публічній безпеці у разі порушення особами зобов’язань щодо самоізоляції. 

10. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області забезпечити розгортання шести контрольно-
пропускних пунктів на в’їздах до міста з Знам’янського, Криворіжського, 

Бобринецького, Рівнянського, Маловисківського та Олександрівського 

напрамків.   

11. Кропивницькому ВП ГУНП України в Кіровоградській області, 
Управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області, Кропивницькому 

міськрайонному відділу УДСНС України у Кіровоградській області, 

Кропивницькому міському управлінню ГУ Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, Управлінню охорони здоров’я Міської ради міста 

Кропивницького організувати координацію цілодобового функціонування 

контрольно-пропускних пунктів та належне облаштування цих пунктів.  

12. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  
 

 

  
Керівник робіт з ліквідації   

наслідків надзвичайної ситуації                                          Олександр МОСІН 
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