
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 64

04.09.2020 09-30

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністрашї- 
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 окремі м 
списком)

СЛУХАЛИ:

«Про встановлення рівня епідемічної небезпеки із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-І9, спричиненої 
коронавірусом БАКБ-Со У-2»

На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лин ія 
2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 
протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої 
респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 8АКЯ-СоУ-2», та 
підставі оцінки епідемічних показників та з урахуванням Протоколу 
позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій від 03 вересня 2020 року № 28 у м. Києві 
встановлено з 00:00 годин 07 вересня 2020 р. «жовтий» рівень епідемічної 
небезпеки поширення СОУГО-19.

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома, що протоколом позачергового засідання Державної 
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 03.09.2020 № 28 у м. Києві встановлено з 00:00 годин 07 вересня 2020р. 
«жовтий» рівень епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.



2. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним 
адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організацій, незалежно від 
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 СОУШ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2».

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

Термін: 07.09.2020

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 8АК8-СоУ-2».

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

Термін: на час запровадження посилених протиепідемічних заходів

4. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) активізувати роботу щодо 
збільшення кількості ліжкомісць із підведеним киснем у лікарнях другої хвилі 
приймання хворих на СОУГО-19.

Відповідальна: Гінзбург В.Г.
Термін: на час запровадження посилених протиепідемічних заходів

5. Департаменту суспільних комунікацій 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 
провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення щоло 
рівеня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19.

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

Термін: на час запровадження посилених протиепідемічних заходів



6. 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 адміністрації) 
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 га 
організаціями, розташованими на території м. Києва.

7. Контроль за виконанням протокольних доручень поклабтїШк Управління 
з питань цивільного захисту виконавчого орг^йу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

Голова Постійної комісії Віталій КЛИЧКО

Відповідальний секретар Олена СИНЯВСЬКА


