
 

 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 

___________________________________________________________________ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                      

19 травня 2020 року                                                                                     № 11                                                                                            

 

 

 

Про виконання заходів щодо 

мінімізації поширення коронавірусної 

хвороби COVID-19 на території міста 

 

 

 Керуючись статтею 140 Конституції України, Законом України                    

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 29, 30 Закону України                    

“Про захист населення від інфекційних хвороб” постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 березня  2020 року № 211 “Про запобігання 

поширенню на території України коронавірусу  COVID-19” (із змінами), з 

урахуванням постанов Головного державного санітарного лікаря України від 

24 квітня  2020 року № 14, від 09 травня 2020 року № 16, від  09 травня                     

2020 року № 17, від 09 травня 2020 року № 18, від 09 травня 2020 року № 19, 

від 09 травня 2020 року № 20, від 16 травня 2020 року № 21: 

  

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

відділу по роботі із засобами масової інформації Міської ради міста 

Кропивницького та Кропивницькому міському управлінню                                   

ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області довести до суб’єктів 

господарювання, які працюють під час карантину на території міста вимоги  

постанов Головного державного санітарного лікаря України: 

- від 27 квітня 2020 року № 14 “Щодо протидії поширенню 

коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на 

агропродовольчих ринках”; 

- від 09 травня 2020 року № 16 “Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при здійсненні 

дозволених видів діяльності, які передбачають приймання відвідувачів в 

офісних приміщеннях на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби  (COVID-19)”; 
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- від 09 травня 2020 року № 17 “Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі 

продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими товарами на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) ”; 

- від 09 травня 2020 року № 18 “Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при роботі закладів 

громадського харчування на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби  (COVID-19)”; 

- від 09 травня 2020 року № 20 “Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при наданні 

стоматологічної допомоги на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)”; 

- від 09 травня 2020 року № 20 “Про затвердження Тимчасових 

рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в перукарнях та 

салонах краси  на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)”; 

- від 16 травня 2020 року № 21 “Про внесення зміни до постанови 

Головного державного санітарного лікаря України № 14 від 27 квітня 2020 

року «Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях 

торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках”. 

 

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

спеціалізованій інспекції Міської ради міста Кропивницького, спільно з 

Кропивницьким міським управлінням ГУ Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області, та Кропивницьким відділом поліції ГУНП в 

Кіровоградській області: 

- забезпечити силами робочої групи з перевірки дотримання заходів 

щодо запобігання поширенню у місті випадків гострої респіраторної хвороби, 

спричиненої коронавірусом COVID-19, перевірки за виконанням Тимчасових 

рекомендацій затверджених постановами  Головного державного санітарного 

лікаря України щодо організації протиепідемічних заходів при здійснені 

дозволених видів діяльності суб’єктами господарювання з фіксуванням 

порушень та з подальшою передачею матеріалів до уповноважених органів; 

- посилити заходи щодо недопущення несанкціонованої торгівлі в 

невстановлених місцях. 

 

3. Управлінню охорони здоров’я та фінансовому управлінню  Міської 

ради міста Кропивницького опрацювати питання щодо виділення коштів з 

резервного фонду міського бюджету у розмірі 15 млн грн. на придбання 

комп’ютерного томографа для комунального некомерційного підприємства 

“Центральна міська лікарня” Міської ради міста Кропивницького” та 

підготувати необхідні обґрунтування і винести відповідний проект рішення на 

розгляд міської ради. 
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4. Фінансовому управлінню  Міської ради міста Кропивницького 

вишукати  фінансовий ресурс для збільшення резервного фонду бюджету 

міста та винести даний проект рішення на розгляд міської ради. 

 

5. Юридичному управлінню, фінансовому управлінню та управлінню з 

питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради 

міста Кропивницького опрацювати питання щодо можливості відшкодування 

понесених витрат з бюджету міста на проживання осіб у обсерваторі 

(ізоляторі) готель “Турист” ПрАТ “Кіровоградтурист” за рахунок коштів 

резервного фонду державного бюджету. 

 

6. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій 

Міської ради міста Кропивницького довести до субєктів господарювання, що 

діяльність торгівельного і побутового обслуговування населення міста  в 

умовах карантину регламентується вимогами постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 березня  2020 року   № 211 “Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” (із змінами) та постановами Головного 

державного санітарного лікаря України.  
 

7. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста 

Кропивницького, з метою поліпшення перевезень пасажирів, які забезпечують 

життєдіяльність міста, зменшення кількості громадян на зупинках 

громадського транспорту, опрацювати питання щодо запровадження 

перевезення пасажирів на маршрутах №21 та №113, які працюють в режимі 

руху «маршрутного таксі», у розмірі 50% від кількості транспортних засобів, 

передбачених договорами, з обов’язковим дотриманням  санітарно-гігієнічних 

та санітарно-протиепідемічних вимог. Узгодити дане питання з управлінням 

патрульної поліції в Кіровоградській області 
 

8. Кропивницькому відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області  та 

управлінню патрульної поліції в Кіровоградській області встановити контроль 

за дотриманням на території міста правил карантину, санітарно-гігієнічних, 

санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України 

“Про захист населення від інфекційних хвороб”, іншими актами 

законодавства, а також рішеннями органів місцевого самоврядування з питань 

боротьби з інфекційними захворюваннями. 

 

9. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького відповідно 

до напрямків діяльності, попередити керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, а також інших 

суб’єктів підприємницької діяльності про персональну відповідальність за 

порушення правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-

протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України “Про захист 

населення від інфекційних хвороб”, іншими нормативно-правовими актами з 
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питань боротьби з інфекційними захворюваннями, статтею 325 Кримінального 

кодексу України та статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

 

10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

Керівник робіт з ліквідації   

наслідків надзвичайної ситуації                                          Олександр МОСІН 


	6. Департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького довести до субєктів господарювання, що діяльність торгівельного і побутового обслуговування населення міста  в умовах карантину регламентується ви...
	7. Управлінню розвитку транспорту та зв’язку Міської ради міста Кропивницького, з метою поліпшення перевезень пасажирів, які забезпечують життєдіяльність міста, зменшення кількості громадян на зупинках громадського транспорту, опрацювати питання щодо ...
	10. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.


