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головУВАВ: Заступник голови Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii -
перший заступник голови Постiйноi KoMiciT з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi ради(КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ) Пантелеев П.о.

ПРИСУТНI: члени Постiйноi KoMicii (за списком), запрошенi (зu окремим
списком)

СЛУХАЛИ: ,rIIро вilсummя необхidнuх захоdiв щоDо забезпечення
безпечноt нсummеdiяльносmi населення, функцiонування Micbkozo
zоспоDарсmво у зв'язку з усклаdненням поzоdнах ул|оФ).

на виконання доручень позачергового засiдання !ержавноi koMiciT з питань
ТеХНОГеННО-еКОЛОГiЧНОi беЗпеки i надзвичайних ситуацiй вiд 1 0.02.2021 ]ф 4

ВИРIШИЛИ:

1, Перевести територiальну пiдсистему MicTa Киева единоТ державноТ
системи цивiльного захисту в режим пiдвищеноi готовностi.

2, !епартаменту мунiципальноi безпеки виконавчого органу КиТвськоТ
Micbkoi Ради (киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацiт), районним в MicTi Киевi
держаЬним адмiнiстрацiям забезпечити посилений монiторинг обстановки,особливу увагу звернути на роботу соцiальних об'ектiв, систем
життезабезпеченнrI i транспортнот i нфраструктури.

ВiДПОВiДаЛЬНИЙ: ТКаЧУК Р.С., районнi в MicTi Кисвi державнi адмiнiстрацii.
TepMiH: на час ускладнення погодних умов



з. Районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям, !епартаменту
мiського благоустрою виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ), Щепартаменту житлово-комунальноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиiЪськоi Micb*oi' рuд, (КиIвськоi; мiськоi
державноi адмiнiстрацii), .щепартаменту транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKof держа"ноi
адмiнiстрацii), !епартаменту охорони здоров'я виконавчого органу Киiвськот
MicbkoT Ради (киiвськоi Micbkoi державноi Ьдмiнiстрацii), Щепартаменту освiти i
науки виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii), Щепартаменту соцiальноI полiтики виконавчого органу Киiвськоi
мiськоi РадИ (КиiвсьКоi MicbKoi держаВноi адмiНiстрацii), комун€tлЬнiй корпорачiТ
кКиiвавтодор), комун€шьному пiдприемству <киiвпасrрu".u, комунальному
пiдприсмству <<киiвський метрополiтен>>, Щентру органiзацiт та безпеки
ДОРОЖНЬОГО РУХУ М.КИСВа, КИiВСЬКОМУ комун€Lльному об'еднанню зеленого
будiвництва та експлуатацiт зелених насаджень MicTa <киiвзеленбуд> в межах
наданих повноважень забезпечити стzLле функцiонування об'ектiв критичноi
iнфраструктури та систем життсзаб.r.r.r.r", населення, зокрема лiкарень,
закладiв освiти, iнших соцiально-значимих об'ектiв та житлового сектору.

Вiдповiдальнi: голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,
Ткаченко т.Ф., Науменко Д.в., осипов в.о., Гiнзбург в.г., Фiданян о.г.,Свiтлий р.в., Федоренко о.в., Левченко д.в, Брагiнський в.в.,
Чернiй В.Д., Король О.В.
TepMiH: на час ускладнення погодних умов

4, .щепартаменту освiти i науки виконавчого органу Китвськоi Micbkoi
ради (киiвськоi Micbkoi державнот адмiнiстрацii), !епартам""rу молодi та спорту
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoT державноiадмiнiстрацii), Департаменту соцiальноi полiтики виконавчого оргаI{у Киiвськоi
Micbkoi Ради (киiвськоi Micbkoi державноi адмiнiстрацii), !епартаменту культури
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi Ради (КиiЪськоi MicbKoi 

-леiжа"ноТ

адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi !.p*u""r, адмiнiстрацiям з метою
МiНiМiЗаЦii НаСЛiДКiВ Ускладнення погодних умов у перiод з 10 до 12 лютог о 202I
року:

4,1, призупинити навч€lльно-виховний процес у загальноосвiтнiх,
позашкiльних та дошкiльних навч€lльних закладаr ycix типiв, форпa власностi
MicTa Кисва з 10 лютого 2О21 року;

4,2, внестИ корективИ дО навчаJIьних планiв ocBiTHix програм закладiв
загальноi середньоi освiти, спецiалiзованих закладiв освiти (мистецькi, спортивнi
школи, тощо); органiзувати навчання з використанням можливостей дистанцiйноi
освiти, iHTepHeT-pecypciB, тощо;

4,3 керiвникам дошкiльних закладiв у разi необхiдностi органiзувати черговi
групи.

Вiдповiдальнi: Фiданян о.г., Хан Ю.М., Свiтлий р.в., Попова д.о., районнiв MicTi Киевi державнi адмiнiстрацiТ
TepMiH: з 10.02.202l до 12.02.2021



5. !епартаменту суспiльних комунiкацiй виконавчого органУ
КиТвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), управлiнню
iнформацiйного забезпечення та доступу до публiчноi iнформацii апарату
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi державноi
адмiнiстрацii) органiзувати iнформування та проведення роз'яснювальноi роботи
серед населення.

Вiдповiдальнi: Лелюк Р.В., Баранова К.О.
TepMiH: на час ускладнення погодних умов

6. Вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 17.0б.2015
Jф 409 <Про затвердження Типового положення про регiональну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуацiй> та
Положення про Постiйну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii)
вiд 03.05.2017 Jф 5l9 (iз змiнами), рiшення Постiйноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), прийнятi у межах if
повноважень, € обов'язковими для виконання органами державноi влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами та
органiзацiями, розташованими на територii м. Киева.

7. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на

Щепартамент мунiцип€tльноТ безпеки виконавчого
(КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

голова Постiйноi koMiciT

Вiдповiдальний секретар

мiськоi ради

вiталiй КлиtIко

олена СИнrIВСЬкА


