
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 № 20

27.03.2020 15-30

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

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

СЛУХАЛИ: «Про вжиття заходів із запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом ЗАЯБ-Со У-2»

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. №239 
внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. 
№211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом ЬАЯЬ-СоУ^» (і \ 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березні 
2020 р. № 215), а саме:

установити до 24 квітня 2020 року на усій території України
карантин;

заборонити до 24 квітня 2020 р.:
роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає прийманії і 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, каф: 
тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 
діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутової«» 
обслуговування населення, крім:

торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарським і 
засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, 
кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, 
засобами зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу засобам і



індивідуального захисту, а також дотримання відповідних санітарних т< 
протиепідемічних заходів;

провадження банківської та страхової діяльності, а також медично 
практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів 
діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів 
технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності 
ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 
об’єктів поштового зв’язку за умови забезпечення відповідного персоналу 
засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних 
санітарних та протиепідемічних заходів;

торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови 
забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, і 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільний [ 
транспортом у приміському, міжміському, внутрішньообласному т і 
міжобласному сполученні, крім перевезення:

- легковими автомобілями;
- службовими та/або орендованими автомобільними транспортним і 

засобами підприємств, закладів та установ за умови забезпечення водіїв та 
пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межа [ 
кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, погодженими * 
органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних т і 
протиепідемічних заходів;

- в одному міському електричному (трамвай, тролейбус) та 
автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирсьіі 
перевезення на міських маршрутах, кількості пасажирів, яка одночасно не 
перевищує половини кількості місць для сидіння, передбачених технічне І) 
характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційні і с 
документах, за умови перевезення людей у засобах індивідуального захисту, і 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів, крім 
перевезень автомобільними транспортними засобами, передбаченими в абза і і 
четвертому цього підпункту;

- в одному транспортному засобі та автобусах, які виконують регулярі і 
пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режиі\ і 
маршрутного таксі, кількості пасажирів, яка одночасно не перевищу є 
половини кількості місць для сидіння, передбачених технічною 
характеристикою транспортного засобу та визначених у реєстраційні ї с 
документах, за умови перевезення людей у засобах індивідуального захисту , з 
також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів;

заїзд на територію автостанцій автобусів, які здійснюють перевезен 11 
пасажирів у приміському, міжміському, внутрішньообласному та 
міжобласному сполученні, та реалізацію власниками автостанцій квиткі з 
автомобільним перевізникам, які виконують такі перевезення.



ВИРІШИЛИ:

1. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської місько' 
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києв 
державним адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організації! 
незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на територт 
міста Києва:

1.1. забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів Україні 
від 25 березня 2020 р. №239 внесено зміни до постанови Кабінету Міністр і 
України від 11 березня 2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричинені)' 
коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановою Кабінет; 
Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215);

1.2. забезпечити виконання п.1 протоколу Постійної комісі'
від 11.03.2020 №9 до 24 квітня 2020 року.

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

Термін: 24.04.2020

2. Комунальній аварійно-рятувальній службі «Київська служб і 
порятунку» при виявленні підозри або фактах захворювання на гострг 
респіраторну хворобу COVID-19, спричиненої коронавірусси і 
SARS-CoV-2, надавати допомогу з проведення попереджувальних та 
дезінфекційних заходів у жилих, виробничих, навчальних, санітарно- 
побутових та інших приміщеннях, будівлях і спорудах, транспортних засоба?, 
тощо.

Відповідальний: Піхало Д.О.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

3. З метою здійснення запобіжних заходів, надання своєчасні ї 
допомоги мешканцям та гостям м. Києва та відповідно до постанови Кабінет / 
Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створенн а 
та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу Київської міськ< ї  
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2016 року 
№ 1192 «Про матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ра,п л 
(Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквіда і ї 
наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві» здійснити відпу: к 
матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київська >ї 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві, а саме: намі т 
брезентовий НБ-20 - 2 шт.



4. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) пере даті 
Олександрівській клінічній лікарні м.Києва та Київській міській клінічн і : 
лікарні №4 матеріальні цінності матеріального резерву виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), зазначені;г 
п.З цього протоколу.

Відповідальний: Ткачук Р.С.
Термін: 30.03.2020

5. Олександрівській клінічній лікарні м.Києва, Київській міськії і 
клінічній лікарні №4 в установленому порядку в термін до 27.04.2020 
повернути Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) матеріальн і 
цінності матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) зазначені в пункту 4 цьоп > 
рішення.

Відповідальні: Антоненко Л.П., Мостепан Т.В.
Термін: 27.04.2020

6. З метою здійснення запобіжних заходів, надання своєчасній 
допомоги мешканцям та гостям м. Києва та відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створенії і 
та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідк: з 
надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу Київської міське і 
ради (Київської міської державної адміністрації) від 29 листопада 2016 року 
№ 1192 «Про матеріальний резерв виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій в місті Києві» здійснити відпуск 
матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київське і 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для запобігання і 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в місті Києві згідно переліку, що 
додається.

7. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати 
районним в місті Києві державним адміністраціям матеріальні ціннос і 
матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київсько ! 
міської державної адміністрації), зазначені у п.6 цього протоколу.

Відповідальний: Ткачук Р.С.
Термін: 10.04.2020



8. Враховуючи інформацію директора Департаменту житлово- 
комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської раді [ 
(Київської міської державної адміністрації) Науменка Д.В затвердиті і 
Тимчасову структуру, періодичності та строки надання послуг з утриманії ! 
будинків і споруд та прибудинкових територій на період обмежувальнії:; 
заходів.

9. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаментг 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київськсї 
міської державної адміністрації), Головному управлінню Пенсійного фонду 
України в м. Києві забезпечити виконання п.2 протоколу Постійної комісії' 
від 17.03.2020 №14 до 24 квітня 2020 року.

Відповідальні: керівники районних в місті Києві державнії::
адміністрацій, Світлий Р.В., Задерейко І.С.
Термін: до 24.04.2020

10. Департаменту (центр) надання адміністративних послу-
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державне і 
адміністрації), Управлінням (центрам) надання адміністративних послуЛ 
районних в місті Києві державних адміністрацій забезпечити виконання п. » 
протоколу Постійної комісії від 17.03.2020 №14 до 24 квітня 2020 року.

Відповідальні: Шамрай Н.В., керівники районних в місті Києві 
державних адміністрацій

Термін: до 24.04.2020

11. Комунальному концерну «Центр комунального сервіс}'»
забезпечити виконання п.11 протоколу Постійної комісії від 17.03.2020 №1 1 
до 24 квітня 2020 року.

Відповідальний: Щербина А.А.
Термін: до 24.04.2020

12. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орган ' 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації , 
комунальному підприємству «Київський метрополітен», комунальному 
підприємству «Київпастранс» забезпечити виконання п.п.1,2,3 протоколу 
Постійної комісії від 17.03.2020 №12 до 24 квітня 2020 року;

Відповідальні: Густелєв О.О. - коорд., Осипов В.О., Брагінський В.В , 
Левченко Д.В.

Термін: до 24.04.2020



13. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 
17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну ти 
місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайний 
ситуацій» та Положення про Постійну комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київсько) 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженогс 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 03.05.2017 №519, рішення Постійної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчою: 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
прийняті у межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органам? 
державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами 
установами та організаціями, розташованими на території м.Києва.

14. Контроль за виконанням протокольних доручень покйасти ш 
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської місько 
ради (Київської міської державної адміністрації).

Олена СИНЯВСЬКА

Віталій КЛИЧКО


