
 

 

КЕРІВНИК РОБІТ 

З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ 

НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ 

В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ, ПОВ’ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ 

КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19) 

____________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

                                                                      

06 травня 2020 року                                                                                     № 9                                                                                            

 

 

 

Про припинення функціонування 

санітано-контрольних пропускних 

пунктів на території міста 

Кропивницького 

 

 

 Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, Плану 

реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 року № 223, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 року № 338-р 

«Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим 

надзвичайної ситуації» та керуючись постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 березня  2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України коронавірусу  COVID-19» (із змінами): 

  

1. Припинити функціонування санітано-контрольних пропускних постів 

(далі - СКПП) на в’їздах до міста Кропивницького з 06 травня 2020 року.  

 

2. КП «Міськсвітло» Міської ради міста Кропивницького організувати 

заходи щодо від’єднання СКПП від живлення електричних мереж міста. 

 

3. КП «Спеціалізована монтажно-експлуатаційна організація» Міської 

ради міста Кропивницького провести демонтаж встановлених на території  

СКПП технічних засобів регулювання дорожнього руху  (дорожні знаки тощо). 

 

4. Кропивницькому міськрайонному відділу УДСНС України у 

Кіровоградській області згорнути намети, які розміщувалися на СКПП, та 

доставити їх до місця дислокації підрозділу. Забезпечити утримання наметів в 

режимі підтримання готовності до невідкладного розгортання, у разі 

ускладнення епідеміологічної обстановки у місті. 
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5. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення Міської ради міста Кропивницького забезпечити надання 

консультативно-методичної допомоги з питання припинення функціонування 

СКПП, а у разі ускладнення епідеміологічної обстановки у місті, поновлення 

організації їх роботи відповідно до  інструкції, затвердженої керівником робіт з 

ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного 

характеру у місті Кропивницькому, пов’язаної із поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19), за його розпорядженням. 

 

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

  

 

Керівник робіт з ліквідації   

наслідків надзвичайної ситуації                                            Олександр МОСІН 
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