
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

_______ 04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 21, тел. (044) 430-23-19, тел./факс 430-02-13

ПРОТОКОЛ № 14

17.03.2020 16-00

ГОЛОВУВАВ: Київський міський голова, голова Постійної комісії з питан > 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Кличко В.В.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окремим 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про запобігання поширенню гострої респіраторна 
хвороби СОУЮ-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, та 
введення додаткових обмежувальних заходів на території місти 
Києва»

За інформацією Міністерства охорони здоров’я України станом на ране і 
17 березня 2020 року в Україні зареєстровано 7 лабораторно підтверджений 
випадків СОУГО-19. В місті Києві зареєстровано два перших випадки, і 
Чернівецькій області - чотири випадки та в Житомирській - одні 
(один летальний).

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» та з метою запобігання поширенню на території Україні 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусо>: 
8АЛ8-СоУ-2, і з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно • 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 року, н і 
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.03.2020 №215 «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р . 
№ 211»



ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районним в місті Києві державним адміністраціям, керівникам ОСББ, ЖБК та 
будинків іншої форми власності забезпечити проведення дезінфекційних 
заходів з використанням дезінфікуючих засобів на сходових маршах, ліфтів 
тощо у житлових будинках міста Києва.

Відповідальні: Науменко Д.В., керівники районних в місті Києв 
державних адміністрацій, ОСББ, ЖБК та будинків іншої форми власності

Термін: до покращення епідемічної ситуації

2. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департамент) 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Головному управлінню Пенсійного фонд) 
України в м. Києві:

2.1. прийняти відповідні рішення щодо можливого переведенні;: 
працівників на певний період для виконання роботи, визначеної трудовим 
договором та відповідними посадовими інструкціями, вдома в режимі 
реального часу із застосуванням можливостей сучасних інформаційних 
технологій;

2.2. обмежити доступ відвідувачів до приміщень Управлінь праці та 
соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком 
виключних випадків.

Відповідальні: керівники районних в місті Києві державних
адміністрацій, Світлий Р.В., Задерейко І.С.
Термін: з 18.03.2020-до 03.04.2020

3. Департаменту (центр) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Управлінням (центрам) надання адміністративних послу; 
районних в місті Києві державних адміністрацій:

-3.1. прийняти відповідні рішення щодо можливого переведення 
працівників на певний період для виконання роботи, визначеної трудовим 
договором та відповідними посадовими інструкціями, вдома в режим: 
реального часу із застосуванням можливостей сучасних інформаційний 
технологій;

3.2. обмежити доступ відвідувачів до приміщень ЦНАП, за винятком 
виключних випадків.

Відповідальні: Шамрай Н.В., керівники районних в місті Києві
державних адміністрацій
Термін: з 18.03.2020-до 03.04.2020



4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.201 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеїг' 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» т. і 
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки Ті І 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київсько ’ 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчої < і 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці ї і 
від 03.05.2017 №519, рішення Постійної комісії з питань техногенно 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київсько' 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у межах і ' 
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами т;. 
організаціями, розташованими на території м.Києва.

5. Контроль за виконанням протокольних доручень пс 
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу К 
ради (Київської міської державної адміністрації)

Голова Постійної комісії

на 
оі місько

Віталій КЛИЧКО

Відповідальний секретар Олена СИНЯВСЬКА


