
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 59

27.08.2020 11-30

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністрац ї- 
перший заступник голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Пантелеєв П.О.

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

СЛУХАЛИ:

/ .«Про встановлення рівня епідемічної небезпеки із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом КАЯБ-Со У-2»

2.«Про використання майна з матеріального резерву 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) для вжиття заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом УЛ RS-Co У-2»

По першому питанню:
На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 

2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2», на 
підставі оцінки епідемічних показників та з урахуванням Протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 27 серпня 2020 року № 26 у м. Києві 
встановлено з 00:00 годин 31 серпня 2020 р. «жовтий» рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОУШ-19.



ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що протоколом позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
27.08.2020 р. № 26 у м. Києві встановлено з 00:00 годин 31 серпня 2020р. 
«жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.

2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державні :м 
адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно е іід  
форм власності та підпорядкування, розміщених на території міста Києва в межах 
повноважень забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

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

Термін: 31.08.2020

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Головному 
управлінню Держпродспоживслужби в місті Києві, Головному управлінню 
Національної поліції України в місті Києві, Управлінню Патрульної поліції 
в м. Києві Департаменту Патрульної поліції Національної поліції України 
забезпечити контроль за виконанням протиепідемічних обмежувальних заходів, 
передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 
«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

Відповідальні: районні в місті Києві державні адміністрації, Рубан О.М., 
Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г.

Термін: 31.08.2020

4. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню екології та 
природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управлінню 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям провес и л 
широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щодо рівеня 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19

Відповідальні: Лелюк Р.В., Савченко О.О., Гінзбург В.Г., Баранова К.О , 
районні в місті Києві державні адміністрації.

Термін: 28.08.2020



По другому питанню:
З метою забезпечення безпеки і здоров’я громадян та запобіганню 

поширенню на території столиці коронавірусу СОУГО-19 спричиненої 
короновірусом 8АІ18-СоУ-2, для проведення дезінфекційних та протиепідемічні :х 
заходів та відповідно до пункту 16 постанови Кабінету Міністрів України 
від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження 
посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» 
(зі змінами) на території регіону або окремої адміністративно-територіальної 
одиниці регіону, на якій установлено «жовтий», «помаранчевий» та «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки, додатково можуть застосовуватись обмежувальні 
протиепідемічні заходи, визначені рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій або органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ:

1. З метою здійснення запобіжних заходів, надання своєчасної допомоги 
мешканцям та гостям м. Києва із запобігання поширенню гострої респіраторної 
хвороби СОУШ-19, спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2, проведення 
дезінфекційних та протиепідемічних заходів житлових, адміністративних, інших 
приміщень, територій, відповідно до доручень штабу КМДА із ліквідації 
наслідків НС та захисту особового складу Головного управління ДСНС України 
у місті Києві від розповсюдження гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, і відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.09.2015 №775 «Про затвердження Порядку створення та 
використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідки 
надзвичайних ситуацій», розпорядження виконавчого органу Київської міської 
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 поширенню гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2 
здійснити відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) а саме: 

-окуляри захисні, у кількості 184 шт.;
-рукавиці латекс N 9, у кількості 240 пар;
-рукавиці латексні, у кількості 126 пар;
-костюм спеціальний ізолюючий (багаторазовий комбінезон з капюшоном), 

у кількості 50 шт;
-комбінезон одноразовий, у кількості 196 шт.;
-комплект ОЗК у кількості 74 к-ти;
-костюм Л-1, у кількості 100 к-тів;
-респіратори У2К, у кількості 500 шт.;
-дезінфікуючий засіб «Жавель-клейд», у кількості 93 банки.



2. Управлінню з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) передати Головному 
управлінню ДСНС України у місті Києві матеріальні цінності матеріального 
резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), зазначені у п.1 цього протоколу. Списання використаних 
матеріальних цінностей з матеріального резерву виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювати на підставі 
актів виконаних робіт.

Відповідальний: Ткачук Р.С.
Термін: 30.09.2020

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» га 
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки га 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрац ї) 
від 03.05.2017 № 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 га 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території м. Києва.

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


