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                                                             ПРОТОКОЛ №5 

засідання Громадської ради 
при Кіровоградській обласній державній адміністрації 

 
Дата проведення: 17.04.2020 р. 
 
Місце проведення: режим он-лайн в програмі ZOOM 
 
Всього членів Громадської ради : 35 осіб 
Присутні члени Громадської ради : 24 осіб 
 
Присутні: запрошені від Кіровоградської обласної державної адміністрації : представник 
Управління комунікацій з громадськістю  – ГОЛОТА Світлана , запрошені від 
Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію – директор закладу 
ЗАЙЧЕНКО Надія , старша медична сестра ЗИНОВЬЄВА Антоніна , вихователь КОРОЛЬ 
Оксана. 
 
Час початку засідання 17 год. 00 хв. 
 
Виступила секретар Громадської ради РЕВНІВЦЕВА Інна з інформацією про наявність 
кворуму та запропонувала відкрити засідання. 
Заступник голови Громадської ради при Кіровоградській обласній державній адміністрації 
ЛІСОВИЙ Ігор відкрив засідання та запропонував наступний порядок денний: 
 
                                             Порядок денний 
1. Про боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби на території Кіровоградської 
області. 
2. Про закриття Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію. 
3. Про необхідність підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину. 
4. Про програму підтримки Громадянських ініціатив в рамках проекту обласної програми 
освітньо – культурного розвитку. 
5. Різне. 
 
Голосували: Щоб взяти за основу і в цілому запропонований порядок денний : «ЗА» - 24  
                                «ПРОТИ» - 0 
                       «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : затвердити наступний порядок денний Громадської ради при 
Кіровоградській обласній державній адміністрації : 
 
                                                          Порядок денний 
1. Про боротьбу з поширенням коронавірусної хвороби на території Кіровоградської 
області. 
2. Про закриття Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію. 
3. Про необхідність підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину. 
4. Про програму підтримки Громадянських ініціатив в рамках проекту обласної 
програми освітньо – культурного розвитку. 
5. Різне. 
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         По першому питанню порядку денного : «Про боротьбу з поширенням 
коронавірусної хвороби на території Кіровоградської області». 
 

 
СЛУХАЛИ: ЛІСОВОГО Ігоря , якій наголосив на необхідності вжиття заходів , щодо 
недопущення розповсюдження коронавірусної хвороби , необхідності вчасного і масового 
тестування , підняття дисципліни по додержанню карантину серед населення , про 
проблеми людей з обмеженими можливостями в разі коли захворіють вони   або їх опікун. 
ВИСТУПИЛИ : СЯБРЕНКО Геннадій , надав інформацію про роботу медиків в умовах 
розповсюдження коронавірусної хвороби . Повідомив що за два тижні епідемії три рази 
змінювався алгоритм тестування , вже з початку січня 2020 року люди почали масово 
хворіти на пневмонії . Тестування проводиться двома видами тестів швидким і ПЛР.  
ПЛР-тестування у нас в області робиться 100 досліджень на добу. Швидкі китайські тести 
не завжди спрацьовують . 10 квітня вийшов Наказ МОЗ щодо тестування всіх випадків з 
пневмонією. В 80 % виявлених випадках коронавірусу хвороба проходить без симптомів. 
Велика кількість захворювань фіксується серед медиків первинної ланки , в зв`язку з тим , 
що вини не забезпечені належним чином засобами захисту . Першого пацієнта з 
коронавірусною хворобою на території Кіровоградської області було виявлено 
31.03.2020р. Є Розпорядження щодо тестування всіх медичних працівників кожні 5 діб. В 
Кіровоградській області 13000 медиків і таке тестування неможливо зробити просто 
фізично. Первинна ланка і стаціонари виявились неготовими до епідемії . Їх кількість 
скоротили і є нестача ліжкомісць. Захисні засоби розподіляються між головними 
лікарнями.  
КОЛЄВА Ганна , повідомила про неналежні умови для резервації в готелі Турист і 
небажання людей там перебувати. 
 
Ставили на голосування : 
1. Інформацію щодо ситуації розповсюдження коронавірусної хвороби взяти до уваги. 
2. На наступне засідання Громадської ради запросити директора Департаменту охорони 
здоров`я Кіровоградської обласної державної адміністрації РИБАЛЬЧЕНКО Олега   для 
отримання інформації про розповсюдження   коронавірусної хвороби і налагодження 
співпраці щодо подолання епідемії. 
 
 Голосували : «ЗА» - 24          
       «ПРОТИ» - 0                          
«УТРИМАВСЯ» -0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію щодо ситуації розповсюдження коронавірусної хвороби взяти до 
уваги. 
2. На наступне засідання Громадської ради запросити директора Департаменту 
охорони здоров`я Кіровоградської обласної державної адміністрації РИБАЛЬЧЕНКО 
Олега   для отримання інформації про розповсюдження   коронавірусної хвороби і 
налагодження співпраці щодо подолання епідемії. 
 

 
 
         По другому питанню порядку денного : «Про закриття Староосотського 
дитячого протитуберкульозного санаторію». 
 
СЛУХАЛИ :  ОСТАЩУКА Віктора , якій повідомив що з 01.04.2020 р. припинено 
фінансування Староосотського дитячого протитуберкульозного санаторію . Санаторієм не 
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укладено договір з Національною службою здоров`я України і тому фінансування не 
передбачено. Але , згідно законодавства санаторій повинен отримувати державне 
фінансування. На даний час Наказу про закриття санаторію не має. Запропонував 
звернутись з проханням зберегти унікальний заклад до Кіровоградської обласної 
державної адміністрації. 
ВИСТУПИЛИ : ЗАЙЧЕНКО Надія , наголосила , що за потреби санаторій готовий 
реформуватись. Санаторію багато надають допомоги спонсори , зроблені ремонти , об 
лаштовані унікальні лікувальні кабінети ,  заклад розміщено в садибі пана Терещенка і 
існує він більше 74 років . Колективом санаторію створені належні умови для 
проживання, навчання і лікування дітей. Заклад розрахований на 110 ліжок. В 2018 році 
було оздоровлено 400 дітей , в 2019 році – 460. В санаторії працює педагогічний колектив, 
який забезпечує проведення  навчально  – виховного процесу. 
КОРОЛЬ Оксана , повідомила що колектив закладу звертався до Міністерства охорони 
здоров`я України щодо збереження санаторію, повідомили що має бути субвенція. 
ЗІНОВ`ЄВА Антоніна , повідомила , що зараз частину дітей відправили по домівкам , а 
дітей , яких батьки не захотіли забирати , направляють до Світловодського інтернату , але 
в інтернаті не має умов для хворих на туберкульоз дітей. 
РЕЧИЦЬ Віталій , наголосив на правах дитини на харчування і лікування , які 
порушуються із закриттям санаторію. Зауважив , про відсутність інформації щодо 
подальшої долі будівлі закладу. 
 
 
Ставили на голосування: 
1. Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації з 
проханням і пропозиціями щодо збереження Староосотського дитячого 
протитуберкульозного санаторію. 
 
Голосували: «ЗА»-24          
 «ПРОТИ»- 0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 
1. Громадській раді звернутись до Кіровоградської обласної державної адміністрації з 
проханням і пропозиціями щодо збереження Староосотського дитячого 
протитуберкульозного санаторію. 
 
 
       По третьому  питанню порядку денного: «Про необхідність підтримки малого та 
середнього бізнесу в умовах карантину». 
 
СЛУХАЛИ : РЕВНІВЦЕВУ Інну , яка повідомила що підприємці малого та середнього 
бізнесу на сьогодні опинились в скрутній ситуації , яка пов`язана із запровадженням 
карантинних заходів у зв`язку з розповсюдженням коронавірусної хвороби. На 
підприємців лягає тягар сплати податків і зборів за найманих працівників , єдиного 
податку , та оренди , незважаючи на те , що з 12 березня 2020р. вони не здійснюють своєї 
діяльності з причин карантину . З метою попередження тотального колапсу 
підприємництва , недопущення закриття підприємцями підприємницької діяльності та 
недопущення звільнення найманих працівників , запропонувала Громадській раді 
звернутися до міського голови міста Кропивницького з пропозицією встановлення 
нульових ставок єдиного податку на період карантину , та звернутись  до голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації з проханням допомогти малому та 
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середньому бізнесу і посприяти , щоб органи місцевого самоврядування на території 
Кіровоградської області запровадили на період карантину нульові ставки єдиного податку. 
ВИСТУПАЛИ : РЕЧИЦЬ Віталій , ОРЄШКОВ Геннадій , ЛІСОВИЙ Ігор ,НАДУТЕНКО 
Олена , які наголосили на необхідності підтримки бізнесу на період карантину та 
підтримали звернення щодо встановлення нульових ставок єдиного податку. 
 
Ставили на голосування: 
1. Громадській раді звернутись до міського голови міста Кропивницького з пропозицією 
встановлення нульових ставок єдиного податку на період карантину.  
2. Громадській раді звернутись  до голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації з проханням щодо допомоги малому та середньому бізнесу та сприянні  у 
запровадженні органами місцевого самоврядування на території Кіровоградської області 
нульових ставок єдиного податку на період карантину. 
3. На наступне засідання Громадської ради запросити представників Департаменту 
економічного розвитку , торгівлі та промисловості Кіровоградської обласної державної 
адміністрації для  обговорення та вирішення питань роботи малого та середнього бізнесу в 
умовах карантину. 
 
Голосували :        «ЗА»-24          
  «ПРОТИ»-0          
 «УТРИМАВСЯ»-0 

 
УХВАЛИЛИ: 

1.  Громадській раді звернутися до міського голови міста Кропивницького з 
пропозицією встановлення нульових ставок єдиного податку на період карантину.  
2. Громадській раді звернутись  до голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації з проханням щодо допомоги малому та середньому бізнесу та сприянні  
у запровадженні органами місцевого самоврядування на території Кіровоградської 
області нульових ставок єдиного податку на період карантину. 
3. На наступне засідання Громадської ради запросити представників Департаменту 
економічного розвитку , торгівлі та промисловості Кіровоградської обласної 
державної адміністрації для  обговорення та вирішення питань роботи малого та 
середнього бізнесу в умовах карантину. 

 
 
  По четвертому питанню : «Про програму підтримки Громадянських ініціатив в 
рамках проекту обласної програми освітньо – культурного розвитку. 
 
СЛУХАЛИ : АРУТЮНЯН Олену , яка розповіла , що на сьогодні  програма формується і 
зараз є можливість надавати пропозиції до цієї програми. На наступну зустріч 
запропонувала запросити заступника голови Кіровоградської обласної державної 
адміністрації Тетяну ВОЛИНЕЦЬ , щоб обговорити програми які зараз створюються та 
надати наші пропозиції. 

 
Ставили на голосування: 
1. Запросити на наступне засідання Громадської ради заступника голови Кіровоградської 
обласної державної адміністрації Тетяну ВОЛИНЕЦЬ для  налагодження співпраці та 
комунікації , а також обговорення та надання пропозицій до обласних  програм . 
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 Голосували:         «ЗА»- 24           
   «ПРОТИ»-0          
   «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ : 
1. Запросити на наступне засідання Громадської ради заступника голови 
Кіровоградської обласної державної адміністрації Тетяну ВОЛИНЕЦЬ для  
налагодження співпраці та комунікації , а також обговорення та надання пропозицій 
до обласних  програм . 
 
      По п`ятому питанню : «Різне» 
 
СЛУХАЛИ : СУРДУЛА Михайла якій розказав про критичну ситуацію , що склалася з 
пожежами на території Кіровоградської області та запропонував винести на наступне 
засідання Громадської ради питання екологічної безпеки. 
СЛУХАЛИ : АРУТЮНАН Олена , яка запропонувала провести наступне засідання 
Громадської ради 23.04.2020р. 
 
Ставили на голосування: 
1. Розглянути  на наступному засіданні Громадської ради питання про  екологічну безпеку 
та рівень забруднення навколишнього середовища Кіровоградської області. 
2. Провести наступне засідання Громадської ради 23.квітня 2020 року. 
Голосували:        «ЗА»- 24           
   «ПРОТИ»-0          
  «УТРИМАВСЯ»-0 
 
УХВАЛИЛИ: 
 1. Розглянути на наступному засідання Громадської ради питання про  екологічну 
безпеку та рівень забруднення навколишнього середовища Кіровоградської області. 
2. Провести наступне засідання Громадської ради 23 квітня 2020 року. 
 
 
Оскільки питання порядку денного вичерпані , голова Громадської ради закрив засідання. 

 
 

Голова Громадської ради                            Т.С.Хачатрян  
 

Секретар Громадської ради      І.В. Ревнівцева 
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