
 
 

МІСЬКА РАДА МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 
Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

  вул. Велика Перспективна, 41, м. Кропивницький, 25022, тел. 35 83 19,  

е-mail: uns@krmr.gov.ua 
 

 

ПРОТОКОЛ № 18 

позачергового засідання міської комісії  

з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  

                                                                                         

30 липня 2020 року                                                                  м. Кропивницький                                                                                                            

        

Головував на засіданні: голова комісії МОСІН  Олександр 

Присутні:  члени комісії (за окремим списком) 

                    запрошені (за окремим списком) 

 

Порядок денний: 

1. Про продовження дії карантину з 01 по 31 серпня  

2020 року на території міста з метою запобігання поширенню гострої 

респі раторної хвороби COVID-19 та посилення контролю за 

виконанням карантинних заходів. 

 

Доповідачі: 

        КОВАЛЕНКО Сергій – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького 

КАСЬЯНЕНКО Іван – генеральний  директор КНП «Регіональний центр  

громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради», радник міського 

голови (на громадських засадах);  

МАКАРУК Оксана –начальник управління охорони здоров'я Міської ради 

міста Кропивницького. 

 

2. Про  підготовку  закладів освіти міста Кропивницького до початку 

навчального процесу в умовах карантину. 

 

Доповідач: 

КОСТЕНКО Лариса  – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

3. Про  відновлення роботи санаторного дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я» в умовах карантину. 

 

Доповідач: 

КОСТЕНКО Лариса  – начальник управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 
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4. Про  відновлення роботи КЗ «Центр комплексної реабілітації для 

дітей з інвалідністю Фортечної районної  у місті Кропивницькому ради» в 

умовах карантину. 

 

Доповідач: 

ЖАРОВА Ірина  – заступник голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради. 

 

5. Про  розгляд звернення ТОВ «Зірки України» щодо  надання 

дозволу на встановлення намету цирку-шапіто «Shekera» на території 

міста Кропивницького. 

 

Доповідач: 

НАЗАРЕЦЬ Анна  – начальник управління культури та туризму Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

КОВАЛЕНКА Сергія – начальник управління з питань надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення Міської ради міста Кропивницького 

КАСЬЯНЕНКА Івана – генерального  директора КНП "Регіональний 

центр  громадського здоров’я Кіровоградської обласної ради", радник міського 

голови (на громадських засадах);  

МАКАРУК Оксану –начальника управління охорони здоров'я Міської 

ради міста Кропивницького; 
 

1. ВИРІШИЛИ: 
 

1. Інформацію про дотримання протиепідемічних заходів безпеки щодо 

запобігання поширенню коронавірусної інфекції серед населення та стабілізації 

епідемічної ситуації на території міста взяти до відома. 

 

2. Враховуючи, що постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня                   

2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на 

території України продовжено дію карантину з 01 по 31 серпня 2020 року, 

відповідно до статі 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб", постанов 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", від 20 травня 

2020 року № 392 "Про встановлення карантину з метою запобігання 

поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами), та протоколу  

позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 28 липня 2020 року № 35, 

продовжити на території міста контроль за дотриманням протиепідемічних 
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норм, які прописані постановами Головного державного санітарного лікаря 

України. 

 

3. Залежно від епідемічної ситуації в місті встановлюється "зелений", 

"жовтий", "помаранчевий" або "червоний" рівень епідемічної небезпеки 

поширення COVID-19, який встановлюється за результатом оцінки епідемічних 

показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,  розміщених на офіційному 

інформаційному порталі Кабінету Міністрів України.  
 

4. За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій про зміну рівня епідемічної небезпеки на території 

регіону або міста міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій переглядає рішення про зміну рівня епідемічної 

небезпеки на території міста із "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" 

рівнем епідемічної небезпеки не частіше ніж один раз на п’ять днів. 
 

5. "Зелений" рівень епідемічної небезпеки на території міста 

встановлюється в разі відсутності в ньому ознак із значним поширенням 

COVID-19 більше ніж три дні підряд. 
 

6. Після встановлення відповідного рівня епідемічної небезпеки на 

території міста застосовуються протиепідемічні заходи, визначені положеннями 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641.    

З урахуванням епідемічної ситуації, з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 на території міста Кропивницького, 

доручити: 
 

 

 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ФРОСІНЯКУ Руслану, 

ЖАРОВІЙ Ірині,  

ДЕНИСЕНКО Сергію, 

ЖИЛІНУ Валерію, 

КОВАЛЕНКУ Сергію,  

Керівникам виконавчих органів 

Міської ради міста 

Кропивницького відповідно до 

делегованих та власних 

повноважень 

 

Забезпечити організацію виконання та контроль за дотриманням вимог 

постанов Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641                    

"Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 

заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
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COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", від 20 травня 2020 року 

№ 392 " Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами), дотримання протиепідемічних 

заходів безпеки у період поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 

до стабілізації епідемічної ситуації на території міста. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

7. На період дії карантину на території міста забороняється: 
 

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті 

без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або 

захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених 

самостійно; 
 

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, 

підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про 

взяття на облік бездомної особи; 
 

самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;  
 

8. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

"зелений" рівень епідемічної небезпеки забороняється: 

проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних та інших) заходів за участю більше однієї особи на               

5 кв. метрів площі будівлі або території (якщо захід проводиться на відкритому 

повітрі), а також діяльність кінотеатрів та закладів культури з наповненістю 

кінозалів або залів понад 50 відсотків місць у кожному окремому кінозалі або 

залі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками 

фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра у разі проведення заходу із 

розміщенням учасників стоячи; 

здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських 

автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному 

(тролейбус), залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, в кількості більшій, ніж 

кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою 

транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб. 

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами 

індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та 

здійснює контроль за використанням засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок пасажирами під час перевезення, у тому числі 

виготовлених самостійно. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
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9. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“жовтий” рівень епідемічної небезпеки, додатково до протиепідемічних 

обмежень, установлених для “зеленого” рівня епідемічної небезпеки, 

забороняється відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального 

захисту, в яких тимчасово або постійно проживають/перебувають громадяни 

похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи із стійкими 

інтелектуальними або психічними порушеннями, установ і закладів, що 

надають соціальні послуги сім’ям/особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги 

екстрено (кризово). 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

10. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюється 

“зелений” та “жовтий” рівень епідемічної небезпеки, дозволяється проведення 

спортивних заходів спортсменів національних збірних команд України з 

олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту, видів спорту осіб з 

інвалідністю та спортсменів командних ігрових видів спорту професійних 

спортивних клубів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю стану здоров’я учасників. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

11. На період дії карантину на території міста, якщо встановлюються 

"помаранчевий" або "червоний» рівні епідемічної небезпеки застосовується 

обмеження або посилення протиепідемічних заходів, які визначаються 

пунктами 14 – 16 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня                 

2020 року № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".   
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

12. Рекомендувати виконавчим органам, іншим державним органам, 

підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми власності 

забезпечити: 
 

на період дії карантину з метою обмеження скупчення осіб в транспорті та 

на шляхах прямування на роботу/з роботи застосування за можливості гнучкого 

режиму робочого часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і 

закінчення роботи для різних категорій працівників, дистанційну (надомну) 

роботу; 

встановлення відстані у прикасовій та касовій зонах закладу торгівлі між 

 

особами (за винятком покупця і продавця) не менше ніж 1,5 метра та/або 

наявність між ними відповідних захисних екранів;  
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дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які 

очікують дозволу на вхід до приміщень. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

13. Рекомендувати суб’єктам господарювання на період дії карантину 

внести (у разі потреби) зміни до режимів їх роботи з метою встановлення 

початку роботи о 9-й, 10-й годині чи більш пізній час. Зокрема, встановити 

початок роботи о 10-й годині або більш пізній час для суб’єктів 

господарювання, які провадять свою діяльність у таких видах економічної 

діяльності: 
 

оптова та роздрібна торгівля; 
 

ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів; 
 

поштова та кур’єрська діяльність; 
 

тимчасове розміщення та організація харчування; 
 

страхова діяльність; 
 

освіта; 
 

надання соціальної допомоги; 
 

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок. 

 

14. Опрацювати питання щодо можливості запровадження на період дії 

карантину графіків роботи підприємств, установ, організацій, які 

передбачатимуть різний час початку (закінчення) їх роботи залежно від 

територіального розташування, галузевої належності, специфіки виконання 

робіт чи надання послуг. 

 

Термін виконання  - на період дії карантину 
 

15. Дозволити організацію та проведення футбольних матчів на території 

міста у разі відсутності додатково встановлених обмежень, що перешкоджають 

проведенню матчу.   

Під час проведення футбольних матчів дотримуватись вимог  постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 22 липня 2020 року № 41 

"Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів під час проведення футбольних матчів в Україні  

серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою 

запобігання поширенню на території України гострої респі раторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".  
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

 

16.  Здійснювати відновлення прийому клієнтів безпосередньо у 

приміщенні Кіровоградського обласного центру зайнятості та Кіровоградського 
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міськрайонного центру зайнятості за умови дотримання  протиепідемічних 

заходів щодо функціонування в умовах адаптивного карантину, а саме стосовно 

дотримання режиму носіння захисних масок, соціальної дистанції та здійснення 

визначених заходів дезінфекції в закладах. 
 

 Касьяненку Івану,  

МАКАРУК Оксані 
 

17. Здійснювати моніторинг епідемічної ситуації та наявності в місті ознак 

для посилення протиепідемічних заходів відповідно до відомостей, 

опублікованих на офіційному вебсайті МОЗ України, та у разі відповідності 

епідемічної ситуації ознакам для посилення протиепідемічних заходів готувати 

відповідні подання на розгляд міської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій для прийняття рішення щодо обмеження або 

посилення протиепідемічних заходів на території міста. 
 

Термін виконання  - на період дії карантину 

  

 КОСТЕНКО Ларисі, 

НАЗАРЕЦЬ Анні,  

МАКАРУК Оксані,  

КОЛОДЯЖНОМУ Сергію, 

ЖИТНИКУ Віктору, 

РАХУБІ  Ніні, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ  Антону, 

керівникам суб’єктів 

господарювання  
 

18.  Дотримуватись рекомендацій Головного державного санітарного 

лікаря України при проведенні культурно-мистецьких заходів, у тому числі 

фестивалів, концертів, кіносеансів, вистав, постійних та тимчасових виставок та 

експозицій з метою запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок 

поширення  коронавірусної хвороби COVID-19, визначених постановою від  

01 липня 2020 року № 38. 
 

Термін виконання  - на період карантину 
 

19. Здійснювати організацію роботи спортивних (тренажерних) залів, 

фітнес-клубів, спортивних майданчиків для командних (парних) занять (окрім 

занять національних збірних) та в дитячих спортивно-юнацьких школах з 

урахуванням постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

03 липня 2020 року № 40 "Про внесення змін до Тимчасових рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури 

Термін виконання  - з 01 серпня 2020 року 
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та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19)".   
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

20. Посилити контроль за дотриманням у дитячих дошкільних закладах 

міста вимог, встановлених законодавством, щодо здійснення протиепідемічних 

заходів на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

21. Забезпечити здійснення заходів за дотриманням встановлених 

законодавством вимог щодо здійснення протиепідемічних заходів на період 

карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 у 

підприємствах торгівлі (ринки, магазини тощо), закладах ресторанного 

господарства та під час здійснення пасажирських перевезень  громадським 

транспортом.   
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

 

 

 

ГУДІМІ Андрію, 

ЦЮЦЮРІ Антону, 

МАКСЮТІ Андрію,  

ІВАНОВСЬКІЙ Юлії, 

КАСЬЯНЕНКУ Івану, 

РАХУБІ  Ніні 

 

22. 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.  

 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

23. Посилити заходи щодо недопущення стихійної торгівлі  на території 

міста, зокрема щодо несанкціонованої торгівельної діяльності на території 

автовокзалу № 2. 
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 

2. СЛУХАЛИ: 

КОСТЕНКО Ларису  – начальника управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 
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2. ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію про підготовку  закладів освіти міста Кропивницького до 

початку навчального процесу в умовах карантину взяти до відома. 

  

КОСТЕНКО Ларисі 

 

2. Дозволити відкриття  закладів освіти міста для проведення заходів,  

пов’язаних з підготовкою до початку навчального процесу, а саме: 

- провести підготовку приміщень закладів до відвідування здобувачами 

освіти, забезпечити виконання відповідних санітарних і протиепідемічних 

заходів, визначених постановою Головного державного санітарного лікаря 

України  від 30 липня 2020 року  № 42; 

- організувати роботу робочих груп з приймання закладів до відвідування 

здобувачами освіти в умовах адаптивного карантину; 

- забезпечити перевірки дотримання у вказаних закладах рекомендацій 

щодо організації протиепідемічних заходів та забезпечити їх роботу згідно 

графіку. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

3. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти здійснювати після 

комісійного обстеження закладів та складання відповідного акту про готовність 

до роботи. 
 

   Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 

  

4. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з 

батьками здобувачів освіти щодо умов відновлення роботи  навчальних закладів 

та особливостей їх функціонування в період адаптивного карантину.  
   

Термін виконання  - до 01 вересня 2020 року 

 

5. Розробити інструкцію про порядок допуску здобувачів освіти до 

відвідування закладів  освіти. Допуск до відвідування здобувачами освіти  

закладів освіти здійснювати лише після наданням батьками довідки про стан 

здоров’я здобувача освіти та його епідеміологічне оточення, з дозволом 

відвідування дитячого колективу, за умови дотримання в закладі освіти 

санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного 

контролю стану здоров’я відвідувачів.  
   

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 

 

6. Адміністрації закладів освіти допуск працівників  колективів 

здійснювати за умови наявності медичної довідки від сімейного лікаря про стан 

здоров’я. 
 

Термін виконання  - з 01 вересня 2020 року 
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7. Дотримання протиепідемічних та санітарних норм при роботі закладів 

освіти тримати на постійному контролі. 
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

3. СЛУХАЛИ: 

КОСТЕНКО Ларису  – начальника управління освіти Міської ради міста 

Кропивницького. 

 

3. ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію про відновлення роботи санаторного дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 65 «Лукомор’я» в умовах карантину взяти 

до відома. 

 
 КОСТЕНКО Ларисі 

 

2. Дозволити відкриття  санаторного дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" для проведення заходів, пов’язаних з 

підготовкою до прийняття дітей, а саме: 

- провести підготовку приміщень закладу до прийому дітей, забезпечити 

виконання протиепідемічних заходів, визначених  Постановою Головного 

Державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 року № 25 «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»; 

- організувати роботу робочої групи з приймання вищезазначеного 

закладу до відвідування дітьми в умовах карантину. 
-  

Термін виконання  - з 03 серпня 2020 року 

 

3. Прийом дітей для відвідування  санаторного дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" здійснювати після комісійного 

обстеження закладу та складання відповідного акту про готовність до роботи.  
 

Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 

 

4. Адміністрації санаторного дошкільного навчального закладу                   

(ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" проаналізувати контингент вихованців для 

відвідування садочка в найближчий час та провести роз’яснювальну роботу з 

батьками щодо особливостей роботи закладу освіти під час адаптивного 

карантину. 
 

Термін виконання  - до прийому вихованців для 

відвідування 
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5.  Посилити дотримання протиепідемічних та санітарних норм відповідно 

до вимог Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів 

у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19).  
 

Термін виконання  - на період карантину 

 

6. Прийом дітей для відвідування санаторного дошкільного навчального 

закладу (ясла-садок) № 65 "Лукомор'я" здійснювати лише після наданням 

батьками вихованців довідки про стан здоров’я дитини та його епідеміологічне 

оточення, з дозволом відвідування дитячого колективу. 
 

Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 

 

4. СЛУХАЛИ: 

ЖАРОВУ Ірину  – заступника голови Фортечної районної у місті 

Кропивницькому ради. 

 

4. ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію про відновлення роботи КЗ «Центр комплексної реабілітації 

для дітей з інвалідністю Фортечної районної у  місті Кропивницькому ради» в 

умовах карантину взяти до відома. 
 

 

 

ЖАРОВІЙ Ірині 

2.  Дозволити проведення заходів, пов’язаних з підготовкою до 

відновлення роботи КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Фортечної районної у місті Кропивницькому ради» в умовах 

карантину, а саме: 

- провести підготовку приміщень закладу до прийому дітей, забезпечити 

виконання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів; 

- організувати роботу робочої групи з приймання закладу до відвідування 

дітьми в умовах карантину, а також умов перевезення дітей до центру та у 

зворотному напрямку. 
 

Термін виконання  - до прийому вихованців для 

відвідування 

  

3. Залежно від епідемічної ситуації в місті та встановлення "зеленого" 

рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19, прийом дітей для 

відвідування  індивідуальних занять в центрі реабілітації здійснювати після 

комісійного обстеження закладу та складання відповідного акту про готовність 

до роботи. 
 

Термін виконання  - після проведення передбачених 

заходів 
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4. Адміністрації КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з 

інвалідністю Фортечної районної у  місті Кропивницькому ради» 

проаналізувати контингент вихованців для відвідування закладу та провести 

роз’яснювальну роботу з батьками щодо особливостей роботи закладу під час 

адаптивного карантину. 
 

Термін виконання  - до прийому вихованців для 

відвідування 

 

5. Спільно з управлінням освіти Міської ради міста Кропивницького 

опрацювати питання щодо харчування дітей з інвалідністю. 
 

Термін виконання  - до прийому вихованців для 

відвідування 

 

6. Прийом дітей з інвалідністю для проведення індивідуальних занять з 

фахівцями закладу, а також функціонування груп денного догляду розпочати 

лише за умови виконання та дотримання санітарних та протиепідемічних 

заходів і рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України, та наданням 

батьками вихованців довідки про стан здоров’я дитини та його епідеміологічне 

оточення, з дозволом на відвідування дитячого колективу. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

НАЗАРЕЦЬ Анну  – начальника управління культури та туризму Міської 

ради міста Кропивницького. 

 

5. ВИРІШИЛИ: 

 

1. Інформацію про звернення ТОВ «Зірки України» щодо  надання дозволу 

на встановлення намету цирку-шапіто «Shekera» на території міста 

Кропивницького взяти до відома. 
 

 

 

НАЗАРЕЦЬ Анні 

 

2.  Повідомити ТОВ «Зірки України» щодо  відмови в наданні, на період 

карантину, дозволу на встановлення намету цирку-шапіто «Shekera» на 

території міста Кропивницького, біля ТЦ «Копілка».  
 

Термін виконання  - на період продовження карантину 

 
 

 ЯКУНІНУ Сергію 

 

3. Продовжити проведення через засоби масової інформації, соціальні 

мережі та інші канали комунікації інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

населення щодо дотримання встановлених протиепідемічних заходів на 

території міста. 
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4. 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 


	ПРОТОКОЛ № 18
	позачергового засідання міської комісії
	з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

