
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 22

09.04.2020 11-30

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 окремий: 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про вжиття заходів із запобігання поширенню1 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричинено' 
коронавірусом &4/?5-С0К-2»

За інформацією Державної установи «Київський міський лаборатории і 
центр МОЗ України» станом на ранок 9 квітня в м. Києві зареєстровано 33: 
лабораторно підтверджених випадків захворювання на СОУГО-19, з них ( 
летальних випадків, 12 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 41 нови і 
випадок.

Враховуючи стрімке збільшення кількості захворілих на СОУГО-19 ні 
території міста Києва, з метою забезпечення безпеки і здоров’я громадян т< 
запобіганню поширенню на території столиці коронавірусу СОУГО-19 
необхідно запровадити додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи ш 
період карантину, зокрема щодо обмеження пересування та перебувань} 
громадян в громадських місцях, заборони проведення всіх масових 
(культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних т< 
інших) заходів, особливо у період вихідних та святкових днів, та посилить 
роз’яснювальну роботу щодо дотримання обмежувальних заходів сере,[ 
населення.



ВИРІШИЛИ:

1. Головному управлінню Національної поліції України в місті Києві, 
Управлінню Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліці' 
Національної поліції України, Національній гвардії України, Київському 
міському громадському формуванню з охорони та правопорядку державної < > 
кордону «Муніципальна варта» у вихідні та святкові дні:

1.1. збільшити кількість патрулів;
1.2. посилити контроль за виконанням обмежувальних заходів та 

забезпечити громадській порядок на території міста Києва на періо, [ 
карантину у парках, лісопаркових зонах та в місцях масового перебуванн [ 
людей;

1.3. посилити контроль за виконанням обмежувальних заходів у 
культових спорудах міста Києва.

Відповідальні: Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г., Куявський О.Ю., Марі І.В.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в м. Києві підготувати звернення до голів релігійни м 
установ міста Києва щодо:

2.1. обмеження проведення масових богослужінь та їх проведення '  

режимі відеотрансляцій;
2.2. перенесення організованих заходів, пов’язаних з відвідування! і 

кладовищ під час поминальних днів, на червень 2020 року.
Відповідальні: Мондриївський В.М. - коорд., Попова Д.О., Рубан О.М.
Термін: 10.04.2020

3. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчої’ ) 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації , 
Головному управлінню Національної поліції України в місті Києв, 
Управлінню Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліц ї 
Національної поліції України обмежити доступ громадян до місць поховань н і 
території міських кладовищ, окрім проведення поховання відповідно до норі і 
встановлених на час дії карантину.

Відповідальні: Науменко Д.В., Голуб О.О., Мартиненко Д .А , 
Черевичний І.В., Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г.

Термін: до покращення епідемічної ситуації

4. Державній установі «Київський міський лабораторний центр МО 1 
України», Головному Управлінню Держпродспоживслужби в м. Києв, 
Головному управлінню Держпраці у Київській області при виявлені-і 
працівників хворих на СОУШ-19 в організованих трудових колективам 
(в тому числі і серед працівників закладів охорони здоров’я міста Києві;) 
забезпечити:



4.1. запровадження протиепідемічних обмежувальних заходів до 
суб’єктів господарювання, де виявлені хворі, строком на 14 календарних днів;

4.2. складання плану ліквідації вогнища інфекційного захворювання гк > 
кожному суб’єкту господарювання, де виявлені працівники хворі 
на COVID-19, та контроль за його виконанням;

Відповідальні: Чумак С.П., Рубан О.М., Семчук Р.І.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

5. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київсько' 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управлінню 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарат; 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державно' 
адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям:

5.1. організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо висвітленії 
запровадження максимальних обмежувальних заходів на території міста Києві і 
зокрема у вихідні та святкові дні;

5.2. організувати проведення роз’яснювальної роботи щодо 
адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення правн 
протиепідемічних заходів та санітарного законодавства;

5.3. рекомендувати громадянам, при появі перших ознак респіраторно' 
інфекції залишатися вдома (за місцем перебування) і негайно звертатися за 
медичною допомогою до закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування,

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О., керівники районних в місі 
Києві державних адміністрацій

Термін: до покращення епідемічної ситуації

6. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчою • 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , 
комунальному підприємству «Київтеплоенерго», районним в місті Києїз 
державним адміністраціям внести зміни у Графік проведення випробував.. 
теплових мереж КП «Київтеплоенерго». Заходи та роботи пов’язані 
відключенням водопостачання у період карантину не проводити.

Відповідальні: Науменко Д.В., Бінд В.Є., керівники районних в міст
Києві державних адміністрацій
Термін: до покращення епідемічної ситуації

7. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів Україні 
від 08.04.2020 № 262 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрі] , 
України від 11 березня 2020 р. № 211» затвердити Перелік закладів дл: 
організації у м.Києві місць обсервації (ізоляції) осіб, які здійснюють перетиі 
державного контролю.



8. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органуJ$î 4ж̂ ькoï міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). " ^


