
                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради               
" _____ "  ____________ 2013   
№ ______ 

 
 

Заходи 
з організації роботи та функціонування мобільних пунктів  
обігріву протягом  зимового періоду 2013/2014 року 

 
1. В мобільних пунктах обігріву організувати цілодобове чергування з 

підтриманням в них належного температурного режиму. Забезпечити 
пересувним інвентарем з наданням можливості відвідувачам вживати чай та 
продукти харчування 

2. Проводити облік відвідувачів та здійснювати контроль за терміном їх 
перебування 

3. Налагодити та підтримувати зв’язок зі стаціонарними пунктами 
обігріву при лікувальних закладах та станцією надання невідкладної швидкої 
медичної допомоги 

4. Забезпечити інформування управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради                   
(тел. 22 86 20, 22 86 22) про роботу мобільних пунктів обігріву та кількість 
осіб, які скористалися послугами пунктів обігріву, щоденно в робочі дні з 
08.00 до 08.30 та невідкладно у разі виникнення надзвичайної ситуації 

 

                                                                                Постійно протягом зимового 
                                                                       періоду 2013/2014 року 

        
5. Забезпечити чергування соціальних працівників в роботі мобільних 

пунктів обігріву з 08.00 до 17.00 щоденно та надавати невідкладну допомогу 
населенню в умовах низьких температур 

 Кіровоградський міський відділ 
управління Державної служби з   
надзвичайних ситуацій у 
Кіровоградській області  
(за згодою) 
 

 Кіровська районна у м. Кіровограді 
рада  
 
Ленінська районна у м. Кіровограді 
рада 
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                                                   Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  

 
 6. Сприяти наданню невідкладної медичної допомоги та стаціонарному 
лікуванню незахищеним верствам населення 

7. Забезпечити мобільні пункти аптечками невідкладної допомоги, 
гігієнічними марлевими пов’язками 

8. Активізувати роботу стаціонарних пунктів обігріву при комунальних 
лікувальних закладах  
          9. Забезпечити інформування управління з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення Кіровоградської міської ради             
(тел. 22 86 20, 22 86 22) про роботу стаціонарних пунктів обігріву та кількість 
осіб, які скористалися послугами пунктів обігріву, щоденно в робочі дні з 
08.00 до 08.30 та невідкладно у разі виникнення надзвичайної ситуації   

                                                                 
                                                                                 Постійно протягом зимового 

                                                   періоду 2013/2014 року  
 
10. Здійснювати дезінфекцію мобільних пунктів обігріву не рідше                 

1 разу на тиждень 

                                                                                     Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  
      

11. Забезпечити охорону громадського порядку в місцях роботи 
мобільних пунктів з 18.00 до 08.00 щоденно  

 

 
                                                                                    Постійно протягом зимового 

                                                   періоду 2013/2014 року                                                                              
 

 Кіровоградське товариство Червоного 
Хреста (за згодою) 
 
Управління охорони здоров’я  
Кіровоградської міської ради                    
 

 Кіровоградське міжрайонне 
Управління Головного управління 
Держсанепідслужби  
у Кіровоградській області  
(за згодою) 
 

  Міська дружина  



 3 

12. Брати участь у заходах роботи соціального патруля та мобільних 
пунктів обігріву 

                                                                                 Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  

 
13. Сприяти організації надання допомоги в роботі мобільних пунктів 

обігріву продуктами харчування та разовим посудом тощо 

                                                                                 Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  

 
14. Сприяти в надані допомоги предметами першої необхідності   

мобільним пунктам обігріву 

                                                                                 Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  

 
16. Сприяти у вирішенні питань освітлення місць дислокації мобільних 

пунктів обігріву  

                                                                                 Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  

 
17. Організувати систематичне прибирання, утримання в належному 

санітарно-гігієнічному стані місць розгортання мобільних пунктів обігріву та 
встановити  біотуалети 

 Кіровоградський міський центр 
соціальних служб для сім’ ї, дітей та 
молоді (за згодою) 
 

 Кіровоградське товариство Червоного 
Хреста (за згодою) 
 
Управління по сприянню розвитку 
торгівлі та побутового 
обслуговування населення  
 

 Кіровоградське товариство Червоного 
Хреста (за згодою) 
 

 Комунальне підприємство 
електричних мереж зовнішнього 
освітлення "Міськсвітло"  
(за згодою) 
 



 4 

                                                                        Постійно протягом зимового 
                                                   періоду 2013/2014 року  
 

 18. Забезпечити приготування чаю і бутербродів та своєчасну їх 
доставку  до мобільних пунктів обігріву  

 
                                                                                 Постійно протягом зимового 

                                                   періоду 2013/2014 року  
 

 
 
 
Начальник управління з питань надзвичайних  
ситуацій та цивільного захисту населення  
Кіровоградської міської ради                                                             С.Коваленко 
 
 

 Головне управління житлово-
комунального господарства 
Кіровоградської міської ради 

 Кіровоградське товариство Червоного 
Хреста  
(за згодою) 
 
Комунальне підприємство 
"Управління будинками 
Кіровоградської міської ради" 
(за згодою) 


