




 

 

 

Програма 

щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на ліквідацію та 

запобігання поширенню на території міста Біла Церква гострої 

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

 

 1. Паспорт Програми 

1. Ініціатор розроблення 

програми  

 

Виконавчий комітет міської ради 

2. Нормативні акти на підставі 

яких розроблена Програма 

Бюджетний кодекс України, 

Господарський кодекс України, 

Кодекс цивільного захисту України, 

Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на 

забезпечення додаткових соціальних 

та економічних гарантій у зв»язку з 

поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19), Закону України «Про 

захист населення від інфекційних 

хвороб»,  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

постанови Кабінету Міністрів 

України «Про запобігання 

поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19  

 

3. Розробник програми  Виконавчий комітет міської ради 

4. Головні розпорядники коштів  Виконавчий комітет міської ради, 

департамент  житлово-комунального 

господарства міської ради, 

управління охорони здоров’я міської 

ради, управління з питань 

надзвичайних ситуацій  та 

цивільного захист населення  міської 

ради, управління соціального захисту 

населення міської ради 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

 Виконавчий комітет міської ради, 

департамент  житлово-комунального 

господарства міської ради, 

управління охорони здоров’я міської 

ради, управління з питань 

надзвичайних ситуацій  та 

цивільного захист населення  міської 

ради, управління соціального захисту 



 

 

 

населення міської ради 

6. Термін реалізації програми 2020 рік -  на період карантинних 

заходів визначених КМ України 

 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього,  

у тому числі: 

15558,2 

8. Кошти місцевого бюджету 15558,2 

   

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

2.1. Програма розроблена відповідно відповідно до 91 Бюджетного кодексу 

України, Господарського кодексу України, Кодексу цивільного захисту 

України,  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) від 30 

березня 2020 р.  № 540-ІХ, Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб»,  п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» постанови Кабінету Міністрів України від 

11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID-19», враховуючи лист Міністерства охорони здоров’я від 

03 квітня 2020 р. № 10-13/9157/2-20 «Про забезпечення встановлення доплат 

медичним та іншим працівникам, що безпосередньо зайняті лікуванням 

лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у березні 2020 року»,  рішення 

виконавчого комітету міської ради від 02 квітня  № 174 «Про виникнення 

медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру» ,З метою 

запобігання поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України Програма регулює 

відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього 

природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій м. Біла Церква, 

реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного 

захисту, та визначає повноваження органів місцевого самоврядування, права та 

обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності. 

2.2. Для проведення спеціальних робіт, спрямованих на запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідацію їх наслідків рішенням міської 

ради від 24 вересня 2015 року № 1581-79-УІ «Про створення спеціалізованих 

служб цивільного захисту міста»(із змінами) створені спеціалізовані служби 

цивільного захисту міста. Зазначені служби залучаються для виконання заходів 

із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

2.3. У цій Програмі терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі 

цивільного захисту України. 



 

 

 

2.4. Координація діяльності  місцевих органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій, пов’язаної з техногенно-екологічною 

безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на 

надзвичайні ситуації здійснюється спеціальною комісією виконавчого комітету 

міської ради з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.  

    

 

 3. Мета Програми 

Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та 

економічних заходів, спрямованих на: 

оптимізацію діяльності структурних підрозділів органу місцевого 

самоврядування, комунальних підприємств у сфері запобігання подальшому 

розвитку надзвичайної ситуації, ефективне реагування на надзвичайну 

ситуацію, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації 

наслідків та ліквідації НС на території міста; 

поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, спрямованих на 

запобігання поширенню на території м. Біла Церква гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. ; 

своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

визначення пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та 

збереження здоров’я мешканців міста; 

забезпечення максимально можливого, економічно обґрунтованого 

зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій; 

забезпечення гласності, прозорості, вільного отримання та поширення 

публічної інформації про стан цивільного захисту, крім обмежень, 

встановлених законодавством; 

організація навчання населення діям в умовах виниклої надзвичайних 

ситуаціях; 

оповіщення населення через засоби масової інформації; 

створення умов щодо зменшення випадків захворювання респіраторної 

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

 

4. Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми 

4.1. Основними завданнями цієї Програми є: 

4.1.1. забезпечення проведення профілактичних і протиепідемічних заходів 

на території міста, у місцях масового скупчення жителів, місцях відпочинку 

населення та рекреаційних зонах, інших загальноміських територіях, територіях 

лікувальних закладів, багатоквартирних будинків та на прибудинкових 

територіях, а також робіт по ліквідації епідемій та спалахів інфекційних хвороб 

та вирішення питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення цих 

заходів і робіт; 

4.1.2. здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання та 

ліквідацію наслідків виявлених захворювань респіраторною хворобою COVID-



 

 

 

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, інших  епідемій, спалахів 

інфекційних хвороб та їх наслідків; 

4.1.3. забезпечення участі у боротьбі з інфекційними хворобами закладів та 

установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі 

спеціалізованих закладів та установ охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана 

із захистом населення від інфекційних хвороб; 

4.1.4. забезпечення доступності та безоплатного надання медичної 

допомоги хворим на респіраторну хворобу COVID-19, спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2, в лікуванні інших епідемій, спалахів на інфекційні 

хвороби у державних і комунальних закладах охорони здоров'я; 

4.1.5. інші завдання, визначені нормами чинного законодавства Україні                      

  

4.2. Напрямки діяльності та заходи Програми (додаток 1 до Програми) 

 

5. Очікуванні результати реалізації Програми 

5.1. Реалізація Програми дасть змогу: 

5.1.1. забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності 

територій від надзвичайної ситуації, яка виникла внаслідок розповсюдження 

гострої респіраторної хвороби   COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2; 

5.1.2. знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх 

наслідки; 

5.1.3. забезпечити функціонування дієвої системи запобігання загибелі 

людей; 

5.1.4. підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

5.1.5. підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації, 

удосконалити систему управління силами та засобами аварійних формувань; 

5.1.6. підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій; 

 

6. Ресурсне забезпечення Програми 

Обсяг коштів, які 

планується залучити на 

виконання Програми 

Етапи виконання 

Програми  

тис. грн 

Усього витрат на 

виконання Програми, 

тис. грн 

 

2020 рік 

1 2 3 
За рахунок коштів бюджету 

м. Біла Церква 
15558,2 15558,2 

 

   7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

7.1. Виконання заходів Програми організовують головні розпорядники 

бюджетних коштів. 



 

 

 

7.2. Контроль за виконанням заходів Програми покладається на постійну 

комісію міської ради з питань  планування соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів; постійну комісію міської ради з питань житлової 

політики, комунального господарства, транспорту і зв’язку, 

природокористування, охорони довкілля та енергозбереження; постійну 

комісію міської ради з питань освіти, науки, культури, мови, прав національних 

меншин, міжнародного співробітництва, інформаційної політики, молоді, 

спорту та туризму, соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та 

дитинства. 

7.3.  Головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити виконання 

заходів даної  Програми та щомісячно інформувати міську раду про хід її 

виконання. 

 



Додаток 1 до Програми 

  

 

Напрямки діяльності та заходи програми 

№ 

з/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання або 

проекти розвитку) 

Перелік заходів 

програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансуван

ня 

(вартість), 

тис.грн, 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. СПЕЦІАЛІЗОВАНІ 

СЛУЖБИ 

ЦИВІЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 

    300,0 

1.1.  Придбання дезінфекційних 

засобів 

На час 

проведення 

карантину 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН 

Кошти місцевого 

бюджету 

20,0 

1.2. Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

На час 

проведення 

карантину 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН 

Кошти місцевого 

бюджету 

50,0 

1.3. Придбання засобів 

індивідуального захисту 

На час 

проведення 

карантину 

Управління з 

питань НС та 

ЦЗН 

Кошти місцевого 

бюджету 

230,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

1 2 3 4 5      6 7 

 

2. ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО 

    3181,0 

 2.1. Заходи з організації 

робіт з ліквідації 

наслідків 

надзвичайної 

ситуації на території 

міста 

Придбання засобів 

індивідуального захисту 

На час 

проведення 

карантину 

ДЖКГ 

КП БМР ЖЕК 1 

КП БМР ЖЕК 6 

КП БМР ЖЕК 7 

КП БМР «Міська 

служба замовника» 

КП БМР «Парк 

ім..Т.Г.Шевченка» 

КП БМР 

«Муніципальна 

варта» 

КУ БМР «Інспекція з 

благоустрою» 

ПрАТ «КАТП-1028» 

Кошти місцевого 

бюджету 

650,0  

2.2. Придбання антисептиків На час 

проведення 

карантину 

Кошти місцевого 

бюджету 

70,0 

2.3. Придбання дезінфікуючих 

засобів для обробки 

поверхонь 

На час 

проведення 

карантину 

Кошти місцевого 

бюджету 
100,0 

2.4. Придбання обладнання та 

техніки для проведення 

дезінфекції хімічним, 

механічним, фізичним, 

біологічним та 

комбінованим методами 

На час 

проведення 

карантину 

Кошти місцевого 

бюджету 

65,0 

2.5. Придбання паливно-

мастильних матеріалів 

На час 

проведення 

карантину 

ДЖКГ 

Аварійно-

рятувальний загін 

спеціального 

призначення ГУ 

ДСНС у Київській 

області 

Білоцерківський РВ 

ГУ ДСНС України у 

Київській області 

Кошти місцевого 

бюджету 

216,0 

2.6. Проведення дезінфекції 

загальноміських територій 

та територій лікувальних 

закладів 

На час 

проведення 

карантину 

ДЖКГ Кошти місцевого 

бюджету 
800,0 

2.7. Послуги із санітарно- На час ДЖКГ  Кошти місцевого 1280,0 



  

 

 

гігієнічної обробки 

приміщень 

проведення 

карантину 

КП БМР ЖЕК-1 

КП БМР ЖЕК-6 

КП БМР ЖЕК -7 

КП БМР «Міська 

служба замовника» 

бюджету 

3. ОХОРОНА 

ЗДОРОВ»Я 

 

    7715,0  

3.1.  Забезпечення  харчуванням 

медичних працівників, які 

цілодобово залучені для 

надання медичної допомоги 

хворим на корона вірусну 

хворобу (COVID-19) 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

КНП БМР 

Білоцерківська 

міська лікарня № 3 

КНП БМР 

Білоцерківський 

пологовий будинок 

Кошти місцевого 

бюджету 
49,0 

3.2.  Забезпечення підвозу 

працівників закладів 

охорони здоров»я від місця 

проживання до 

лікувального закладу на 

період обмеження 

пересування транспорту з 

метою організації 

безперебійної роботи 

лікарняних закладів 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

КНП БМР 

Білоцерківська 

міська лікарня № 3 

 

Кошти місцевого 

бюджету 
76,7 

3.3.  Забезпечення виплати 

доплат до заробітної плати 

медичним та іншим 

працівникам закладів 

охорони здоров»я, що у 

березні 2020 року 

безпосередньо були зайняті 

лікуванням лабораторно 

підтверджених випадків 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

КНП БМР 

Білоцерківська 

міська лікарня № 3 

КНП БМР 

Білоцерківський 

пологовий будинок 

КП БМР 

Кошти місцевого 

бюджету 
339,6 



  

 

 

COVID-19, відповідно до 

наказу Міністерства праці 

та соціальної політики від 

02.02.2003 № 145 

Білоцерківське 

міське ПАБ 

3.4.  Забезпечення лікарськими 

засобами, витратними 

матеріалами для лікування 

та діагностики COVID-19 

пацієнтів легкої, середньої 

та важкої форми перебігу 

хвороби та подолання 

наслідків НС у зв»язку з 

епідемічною ситуацією на 

території м.Біла Церква 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

Кошти місцевого 

бюджету 
3294,0 

3.5.  Забезпечення засобами 

індивідуального захисту 

працівників закладів 

охорони здоров»я міста 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

Кошти місцевого 

бюджету 
1392,0 

3.6.  Забезпечення роботи 

автотранспорту мобільних 

бригад.  

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

Кошти місцевого 

бюджету 
108,0 

3.7.  Забезпечення роботи 

автотранспорту для 

доставки зразків 

біологічного матеріалу на 

вірусологічні дослідження 

(реакція ПЛР) до державної 

установи «Київський 

обласний лабораторний 

центр Міністерства 

охорони здоров»я України» 

(м.Київ вул..Герцена 31) 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

Кошти місцевого 

бюджету 
66,7 

3.8.  Забезпечення системою 

лікувального 

газопостачання та 

На час 

проведення 

карантину 

Управління охорони 

здоров»я 

КНП БМР 

Кошти місцевого 

бюджету 

2389,0 

 

 



  

 

 

медичним обладнанням 

закладів охорони здоров»я, 

які задіяні в лікуванні 

хворих на COVID-19, з них: 

- поточні видатки 

- капітальні видатки 

Білоцерківська 

міська лікарня № 1 

 

 

 

 

259,0 

2130,0 

 

 

 

 

4. СОЦІАЛЬНИЙ 

ЗАХИСТ 

    730,1 

  Забезпечення доплати до 

заробітної плати 

соціальним робітникам КУ 

БМР «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг» у розмірі 100% 

заробітної плати 

 На час 

проведення 

карантину 

Управління 

соціального захисту 

населення, КУ БМР 

«Територіальний 

центр надання 

соціальних послуг» 

Кошти місцевого 

бюджету 

530,1 

4.1.  Забезпечення вразливих 

верств населення м.Біла 

Церква продуктовими 

наборами 

На час 

проведення 

карантину 

Управління 

соціального захисту 

населення, КУ БМР 

«Територіальний 

центр надання 

соціальних послуг» 

Кошти місцевого 

бюджету 

200,0 

5. ІНШІ ЗАХОДИ     3632,1 

5.1.  Інформаційно-

роз»яснювальна робота  

щодо дотримання 

санітарно-гігієничних норм 

і правил запобігання 

поширенню інфекції на 

території міста 

березень-

квітень 2020 

Виконавчий комітет Кошти місцевого 

бюджету 
109,8 

5.2.  Виготовлення спеціальних 

квитків для перевезення 

працівників 

березень 2020 Виконавчий комітет Кошти місцевого 

бюджету 

22,3 



  

 

 

підприємств,установ та 

організацій, що 

забезпечують 

життєдіяльність міста у 

наземному транспорті 

5.3.  Забезпечення 

безперебійного руху 

міського 

електротранспорту в 

умовах карантину шляхом 

покриття збитків 

підприємства КП БМР 

«Тролейбусне управління» 

На час 

проведення 

карантину 

Виконавчий комітет, 

КП БМР 

«Тролейбусне 

управління» 

Кошти місцевого 

бюджету 

3500,0 

 ВСЬОГО 

ВИДАТКІВ: 

    15 558,2 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                                           Василь САВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


