
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 19

26.03.2020 15-30

ГОЛОВУВАВ: Київський міський голова, голова Постійної комісії з питані 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого орган; 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації! 
Кличко В.В.

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

СЛУХАЛИ: «Про вжиття заходів із запобігання поширеним 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричинено, 
короновірусом ХЛ БУ-Со V-2»

На виконання протокольних доручень позачергового засіданні 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайню 
ситуацій від 25.03.2020 №5:

ВИРІШИЛИ:

1. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської місько' 
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києь 
державним адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організацій 
незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на територі' 
міста Києва в межах наданих повноважень забезпечити:

1.1. визначення та маркування меж територій карантину шляхом 
встановлення інформаційних знаків, табличок про введення особливогс 
режиму проведення протиепідемічних заходів;

1.2. інформування населення про визначення меж територій 
карантину, а також впровадження профілактичних, протиепідемічних та інших 
заходів;



1.3. належне облаштування (освітлення, шлагбауми, санітарні бар’єри 
наявність необхідної кількості примірників медико-санітарних декларації 
тощо) контрольно-пропускних пунктів на в’їздах і виїздах із території' 
карантину, осередків спалаху інфекційної хвороби;

1.4. пропуск осіб, які залишають території карантину або в’їжджають ; 
неї за умови проведення медичного огляду з безконтактною термометрією 
заповнення медико-санітарної декларації та направлення на обстеження осіб 
підозрою на гострі респіраторні захворювання;

1.5. проведення дезінфекційних заходів у жилих, виробничих 
навчальних, санітарно-побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах 
щоденної дезінфекції проїжджої частини доріг, тротуарів, прибудинкових та 
інших територій населених пунктів;

1.6. надання допомоги особам з інвалідністю, особам похилого віку та. 
іншим мало захищеним верствам населення щодо отримання ними пенсій, 
оплати комунальних послуг, доставки продуктів харчування та предмет і і 
першої необхідності з метою зниження ризику їх зараження із залученнял 
працівників соціальних служб, громадських та волонтерських організацій;

Відповідальні: керівники структурних підрозділів КМДА, районних в 
місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій.

Термін: 24.04.2020

2. Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві 
забезпечити контроль за суб’єктами господарювання щодо проведення нимі 
поточної дезінфекції приміщень та реалізації продуктів харчування в 
фасованому та ізольованому вигляді. На входах, виходах і в місцях розрахуй*:; 
провести маркування (позначення) місць перебування відвідувачів дл: 
забезпечення дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней.

Відповідальний: Рубан О.М.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого оргак; 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
Управлінню інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформаиі 
апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської місько 
державної адміністрації) забезпечити доведення до відома населень) 
рекомендацій щодо обмеження використання особистого транспорту дл) 
пересування між населеними пунктами, районами, регіонами без нагально 
потреби.

Відповідальні: Хонда М.П. - коорд., Лелюк Р.В., Баранова К.О.
Термін: 28.03.2020

4. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київсько 
міської ради (Київської міської державної адміністрації):

4.1. забезпечити проведення верифікації спроможності наданні 
медичної допомоги пацієнтам з СОУГО-19 всіма закладами охорони здоров’ї



відповідно до схем їх перспективного перепрофілювання у разі масового 
надходження хворих на СОУШ-19;

4.2. переведення усіх закладів охорони здоров’я на сувориі 
протиепідемічний режим, створення мобільних медичних бригад з метою 
активного виявлення і надання допомоги хворим на СОУГО-19;

4.3. визначення ізоляторів для госпіталізації контактних осіб з метою і:: 
обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

Відповідальні: Гінзбург В.Г., керівники закладів.
Термін: негайно - до окремого розпорядження.

5. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати н і 
затвердження до Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки т і 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської' 
міської державної адміністрації) Перелік закладів охорони здоров’я міст і 
Києва, які визначено для лікування хворих на СОУГО-19.

Відповідальні: Гінзбург В.Г.
Термін: 27.03.2020

6. Департаменту промисловості та розвитку підприємництві і 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) проінформувати керівників закладів торгівлі (харчовим] і 
продуктами, господарськими товарами (засобами гігієни), зоомагазинів) щод< і 
забезпечення на входах, виходах і в місцях розрахунку провести маркування 
(позначення) місць перебування відвідувачів для забезпечення дотриманії: [ 
ними безпечних (санітарних) відстаней.

Відповідальні: Попович В.П., керівники закладів торгівлі
Термін: 30.03.2020

7. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.201: 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» т;:. 
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київсько' 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчої « ■ 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації 
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 і ; 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами т: 
організаціями, розташованими на території м.Києва.



8. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Голова Постійної комісії

Відповідальний секретар

італій КЛИЧКО

СИНЯВСЬКА


