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

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окремі м 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про вжиття заходів із послабленг я
протиепідемічних заходів на території міста Києва»

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 3 (,2 
«Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусі м 
8АІ18-СоУ-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» передбачено 
установити з метою запобігання поширенню на території України гострзї 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
(далі -  СОУГО-19), з 22 травня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на території 
м. Києва із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, продовживши 
на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабіно у  
Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Враховуючи, що у місті Києві інцидентність (загальна кількість нових 
випадків СОУГО-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше 
ніж 12 осіб на 100 тис. населення, а саме: 11,09 осіб; завантаженість ліжок у 
закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з 
підтвердженим випадком СОУГО-19, становить менш як 50%, а саме: 36,65 с6; 
середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції :а 
імуноферментного аналізу становить більше 12 осіб на 100 тис. населення 
протягом останніх семи днів, а саме: 47,53 осіб:



ВИРІШИЛИ:

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 
2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширень ю 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої 
коронавірусом 8АІ18-Со\/-2, та етапів послаблення протиепідемічних заході і» 
на території міста Києва застосувати послаблення протиепідемічних заходів 
шляхом відновлення:

з 27 травня 2020 року:
проведення релігійних заходів за умови перебування не більше 

однієї особи на 10 м2 площі будівлі, де проводиться релігійний захід; 
з 30 травня 2020 року:

перевезення пасажирів залізничним транспортом місько о 
сполучення в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічно о 
характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційні х 
документах на цей транспортний засіб;

роботи магазинів та закладів громадського харчування на відкриті :х 
(літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах та діяльності з 
надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на 
винос у торговельно-розважальних центрах;

доступу для відвідування візових (консультаційних) центрів ТС В 
«ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ» та інших за попереднім записом;

торгівлі продовольчою та непродовольчою групами товарів 
виключно у магазинах із площею торгових залів більше 1000 кв.м. (у т.ч. я<і 
знаходяться у торгових (торгово-розважальних центрах); 

з 01 червня 2020 року:
освітнього процесу у закладах дошкільної освіти; 
підготовки до відвідування занять (консультацій) в групах не 

більше ніж 10 осіб в закладах загальної середньої, професійної (професійн)- 
технічної), вищої освіти, проведення професійно-практичної підготовки а 
державної кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійн )- 
технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на 
виробництві, лабораторних робіт та тренажерних занять, атестації здобувай в 
вищої освіти та відповідних підготовчих заходів, отримання документів про 
професійну (професійно-технічну) та вищу освіту, участь в освітньому процеї і, 
пов’язаному з освітою дорослих, у публічному захисті наукових досягнень у 
формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;

роботи закладів фізичної культури і спорту, спортивних зал і з, 
фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше 
ніж 10 осіб та роботи басейнів крім тих, які використовуються для навчально- 
тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з 
олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з 
інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командні х 
ігрових видів спорту професійних спортивних клубів);

діяльності готелів (без закладів громадського харчування, крі м 
закладів громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у точу



числі під тентами, на верандах та діяльності з надання послуг із здійсненний 
адресної доставки замовлень та замовлень на винос);

діяльності соціально-реабілітаційних центрів для дітей з 
інвалідністю денного перебування;

діяльності пляжів та зон відпочинку біля води; 
роботи кладовищ для відвідування.

2. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міськ )ї 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді а 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держави м 
адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київсь с )ї 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям в 
межах наданих повноважень забезпечити із 01 червня 2020 року:

поновлення освітнього процесу у закладах дошкільної освіти; 
відвідування занять (консультацій) в групах не більше ніж 10 осіб в 

закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої осві г і;
прийом документів для зарахування дітей до перших класів :іа 

2020/2021 навчальний рік, проведення конкурсного відбору до 5-9 класів 
закладів загальної середньої освіти у групах не більше 10 осіб;

проведення професійно-практичної підготовки та державної 
кваліфікаційної атестації в закладах професійної ( професійно-технічної) осві і и, 
підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;

проведення атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 
підготовчих заходів;

отримання документів про професійну (професійно-технічну), ви:: іу
освіту;

участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертаи ій 
та відповідних підготовчих заходах;

діяльність соціально-реабілітаційних центрів для дітей з 
інвалідністю денного перебування.

Відповідальні: Фіданян О.Г., Панченко Л.В., Світлий Р.В., Попова Д.О., 
районні в місті Києві державні адміністрації.

Термін: 01.06.2020

3. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управліш ю 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державшої 
адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити 
висвітлення в засобах масової інформації питання щодо послаблен зя 
протиепідемічних заходів на території міста Києва.

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О., районні в місті Києві держаїні 
адміністрації.

Термін: 27.05.2020



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

5. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Управління з питань цивільного захисту виконавчого оррануЛШ'вської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації). ^

С

Голова Постійної комісії Віталій КЛИЧКО

/
Відповідальний секрет Олена СИНЯВСЬКА


