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ГОЛОВУВАВ: Киiвський мiський голова, голова Постiйноi KoMicii з

питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоI MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
Кличко В.В.

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

окремим

списком)

СЛУХАЛИ: кПро вilсummя HeBidttJladHlх захоdiв

iз

запобizання
пошuренню zocmpoi респiраmорноi хворобu COVID-I 9, спрuчuненоi
KopoHanipycoM SARS-CrV-b)
Протягом ocTaHHix днiв у MicTi Киевi cTpiMKo зроста€ захворюванiсть
гострою респiраторною хворобою COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoV-2, збiльшусться кiлькiсть випадкiв хвороби, якi потребують
госпiталiзацii, летальних випадкiв. Станом на 31 березrrя 202I року
зареестрованi 1150 випадки гостроТ респiраторноi хвороби COVID-19, з них
44 летальнi.

Запровадженi протоколами Постiйноi KoMicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрачii) вiд 18.03.2021 Jф20,
вiд 22.0З.202| J\b21, вiд 24.0З.2021 J\b 25 додатковi обмежувальнi

протиепiдемiчнi заходи в столицi, вiдповiдно до ((червоного>> рiвня епiдемiчноi
небезпеки поширення COVID-19, встановленого протоколом позачергового
засiдання ,.Щержавноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд 20.03 .202I J\Ъ11, не д€Lпо очiкуваних результатiв
щодо стабiлiзацiТ епiдемiчноi ситуацiI.
Так, за перiод додаткових обмежув€Lльних протиепiдемiчних заходiв у

MicTi Киевi (з 19.03.202I) робочими групами районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй, за участю представникiв Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в м. Киевi, Головного управлiння Нацiона-гrьноТ полiцii
Украiни в м. Киевi, Управлiння патрульноТ полiцii в м. Киевi, комун€lльного
пiдприемства <Мунiцип€шьна охорона>), з метою контролю дотримання
карантинних вимог були перевiрен| 224ЗЗ суб'ектiв господарювання, виявленi

18173 порушень обмежувапьних протиепiдемiчних заходiв, винесенi 18058
поПереДжень суб'ектам господарювання. У разi виявлення системних
ПОрУшень, лише працiвниками Головного управлiння,.Щержпродспоживслужби
в м. Киевi за вказаний перiод складенi 115 протоколiв про адмiнiстративнi
правопорушення за ч.1 ст.44З КУпАП.

KpiM того, робочими групами районних в MicTi Киевi державних
адмiнiстрацiй перевiренi 3040 одиниць громадського транспорту,
представниками Нацiональноi полiцii складенi 60 протоколiв про

адмiнiстративнi правопорушення, виданi 267 б попереджень.
За результатами збору iнформацiI робочими групами районних в MicTi
Кисвi державних адмiнiстрацiй 30 березня2021р., у 292 закладах та установах
рiзних фор, власностi, де за штатними розкJIадами працюють 2250 осiб, на
робочих мiсцях перебувало 1928 працiвникiв, що склада€ 85Уо, чим порушенi
вимоги пункту 2 протоколу засiдання Постiйноi KoMicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд l8.0З.2021 }Ф 20 у
частинi забезпечення роботодавцями режиму дистанцiйноi (надомноi) роботи
для працiвникiв (залежно вiд характеру виконуваних завдань) з 20.0З.2021 по
O9.04.2O2l, з метою зменшення скупчення пасажирiв у транспортi та
попередження подЕrльшого розповсюдження KopoнaBipycHoT iнфекцii.
Результати здiйснення контролю за дотриманням додаткових
обмежув€Lпьних заходiв свiдчать про те, що керiвниками закJIадiв, установ,
органiзацiй, незалежно вiд форм власностi, суб'сктами господарювання, у тому
числi перевiзниками, не органiзованi на належному piBHi протиепiдемiчнi
заходи, KpiM того, вiдсутнiй контроль за iх дотриманням.
З огляду на вищевикJIадене, враховуючи загрозливу динамiку зростання
захворюваностi на гостру респiраторну хворобу COVID-l9 серед населеннrI,

заповненiсть

в

комунЕtльних медичних закJIадах

лiжок на 80Уо

та
неефективнiсть додаткових обмежув€rльних протиепiдемiчних заходiв, з метою
уникнення колапсу медичноi системи MicTa Киева, збереження та змiцнення
здоров'я громадян, необхiдно запровадити на територii столицi бiльш cyBopi
обмеження, зi здiйсненням жорсткого контролю за ix дотриманням.

ВИРIШИЛИ:

1. З

метою попередження розповсюдження гостроi респiраторноi
хвороби COVID-l9, спричинену KopoHaBipycoм SARS-CoY-2, з урахуванням
ймовiрного розвитку складноi епiдемiчноТ ситуацii на територii MicTa Кисва,

вiдповiдно до статей 28, 30 Закону Украiни кПро забезпечення санiтарного та
епiдемiчного благополуччя населення)) Щепартаменту освiти
науки
Виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рuд" (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii), Щепартаменту молодi та спорту виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), .Щепартаменту
соцiальноТ полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi
мiськоi державноI адмiнiстрацii), .Щепартаменту культури виконавчого органу
КиТвськоI MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), районним в
MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям:
1.1. органiзувати освiтнiй процес у закладах загаJIьноi середньоТ,
професiйноТ (професiйно-технiчноi), фаховоi передвищоТ та вищоi освiти ycix
типiв та форм власностi у дистанцiйному режимi;
1.2. призупинити освiтнiй процес у закладах дошкiльноi, позашкiльноi
освiти ycix типiв та форм власностi;
1.3. призупинити надання соцiальних послуг у соцiальнореабiлiтацiй них центрах.
Вiдповiда_гrьнi: Фiданян О.Г., Хан Ю.М., Свiтлий Р.В., Анжияк С.М.,
голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
TepMiH: з 05.04.2021 по |6.04.202|

i

2.

.Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиiвськоТ MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
КоМУн€LлЬному пiдприемству <<КиiвськиЙ метрополiтен>>, комун€Lльному
пiдприемству <<КиТвпастранс>, комун€tльному пiдприсмству <Комунальна
служба перевезень>>, керiвникам приватних компанiй, якi обслуговують MicbKi
маршрути, з 00 год. 00 хв. 05.04 .202| до l6.04.202| забезпечити:
2.|. переведення роботи громадського транспорту у режим спецi€Lпьних
перевезень;
2.2. перевезення осiб, якi мають вiдповiднi спецiальнi перепустки,
посвiдчення особи та засоби iндивiдуального захисту;

2.З. перевезення спiвробiтникiв !ержавноi служби Украiни

з

надзвичаЙних ситуацiЙ, НацiональноТ полiцii Украiни при наявностi службових
посвiдчень та засобiв iндивiдуального захисту;
2.4. перевезення призовникiв за наявностi повiстки, посвiдчення особи
та засобiв iндивiду€шьного захисту.
Вiдповiдальнi: Густелсв О.О. коорд., Осипов В.О., Брагинський В.В.
Левченко Д.В., Савтир С.В., керiвники компанiй перевiзникiв
TepMiH: з 05.04.202l по 16.04.202|

-

З.

Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii),
комун€Lльному пiдприсмству кКомунальна служба перевезень)), керiвникам
приватних компанiй, якi розмiщенi на територii MicTa Кисва та надають послуги
iз примiського перевезення населення, з 00 год.00 хв. 05.04.2021 до 16.04.2021l
забезпечити:

3.1.

перевезення осiб, якi мають вiдповiднi спецiальнi перепустки,
посвiдчення особи та засоби iндивiдуального захисту;
З.2. перевезення спiвробiтникiв ,.Щержавноi служби Украiни з
надзвичаЙних ситуацiЙ, Нацiональноi полiцii Украiни при H€uIBHocTi службових
посвiдчень та засобiв iндивiдуального захисту;
3.3. перевезення призовникiв за наявностi повiстки, посвiдчення особи
та засобiв iндивiду€tльного захисту.
Вiдповiдальнi: Густелев О.О. коорд.l Осипов В.О., Савтир С.В.,
керiвники компанiй перевiзникiв
TepMiH: з 05.04.2021 по |6.04.202I

4.

Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii) розробити
ПоряДок та забезпечити видачу, за участю вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
виконавчого органу Киiвськоi мiськоi рuд" (КиТвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) та районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, спецiальних
перепусток.
Вiдповiда-гrьнi: Густелев
коорд.: Осипов В.О., керiвники
структурних пiдроздiлiв виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT ради
(КиIвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), голови районних в MicTi
Киевi державних адмiнiстрацiй
TepMiH: 15-00 год 0I.04.2021

О.О.

5.

Щепартаменту промисловостi та розвитку пiдприсмництва
виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoT державноi

адмiнiстрацii) рекомендувати керiвникам закJIадiв торгiвлi щодо прiоритетного
обслуговування з 10-00 год. до 12-00 год. людей похилого BiKy.
Вiдповiдальний: KocTiKoB В.В.
TepMiH: з 05.04.2021 по |6.04.202|

6.

,Щепартаменту охорони здоров'я виконавчого органу КиiЪськоТ
мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), керiвникам державних
та комунальних закладiв охорони здоров'я, Нацiональнiй академii медичних
наук УкраiЪи, керiвникам iнших закладiв охорони здоров'я, що розмiщенi на
територiТ MicTa Киева, забезпечити безумовне виконання вимог пiдпункту 13
аý
пункту 3) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09 грудня 2020 року
J$ |2Зб оПро встановлення карантину та запровадження обмежув€Lпьних
протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання поширенню на територiТ
УкраiЪи гостроi респiраторноi хвороби COVID-1 9, спричиненоi KopoHaBipycoм

SARS-CoY-2>>, а саме:
б.1. забороняеться проведення державними та комун€Lпьними
охорони здоров'я планових заходiв з госпiталiзацii, KpiM:

закладами

надання медичноi допомоги внаслiдок ускладненого перебiry вагiтностi
та пологiв;

надання
медичноl
новонародженим;

допомоги

вагlтним,

родlллям,

породlллям,

наДання медичноТ допомоги у спецiаrriзованих вiддiленнях закладiв
ОХОРОни здоров'я пацiентам з онкологiчними та пульмонологiчними

захворюваннями;
надання палiативноi медичноТ допомоги у стацiонарних умовах;
проведеннrI iнших невiдкладних i термiнових заходiв з госпiталiзацii,
якщо внаслiдок ix перенесення (вiдтермiнування) icHye значний ризик для
життя або здоров'я людей.
6.2. забороняеться проведення планових заходiв з госпiталiзацii
Закладами охорони здоров'я нацiонального рiвня, KpiM наданнrI плановоi
третинноi (високоспецiалiзованоi) медичноi допомоги за життсвими показами,
за умови дотримання вiдповiдних санiтарних та протиепiдемiчних заходiв.

Вiдповiдатtьнi: Гiнзбург В.Г, керiвники державних та комун.цьних
ЗаклаДiв охорони здоров'я, I-{имба_гrюк B.I., керiвники iнших закладiв
охорони здоров'я
TepMiH: з 05.04.2021 по 16.04.202l

7.

Районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям, Головному
Управлiнню Щержпродспоживслужби в м. Киевi, Головному управлiнню
Нацiональноi полiцii УкраiЪи в м. Киевi, Управлiнню патрульноi полiцii в
М. Киевi ,.Щепартаменту патрульноi полiцii Нацiональноi полiцiТ УкраТни,
комун€Lльному пiдприсмству <Мунiципzшьна oxopoнa)), Пiвнiчному
мiжрегiонulльному управлiнню <Укртрансбезпеки>> забезпечити контроль за

дотримання обмежув€tпьних заходiв на територii MicTa Кисва.
Вiдповiдаltьнi: голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй,
Рубан О.М., Крищенко А.С., Зозуля Ю.Г., Ткачук Р.С., Зелiнський С.А.
TepMiH: з 05.04.2021 по |6.04.202|

8.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.06.2015
J\b 409 кПро затвердження Типового положеннrI про регiона_гlьну та мiсцеву
комiсiю з питань техногенно-екологiчноI безпеки i надзвичайних ситуацiй> та
Положення про Постiйну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого
органу КиiвськоТ мiськоi ради (КиiвськоI MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд
03.05.2017 J\b 519 (iз змiнами), рiшення Постiйноi KoMiciT з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоI
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ), прийнятi у межах if
повноважень, е обов'язковими для виконання органами державноТ влади та
органами мiсцевого самоврядування, пiдприемствами, установами та
органiзацiями, розташованими на територii м. Киева.

9. Контроль за виконанням протокольних доручень покJIасти
мунiципа_гrьноТ безпеки виконавчого органу

Ради

MicbKoi державноi адмiнiстрачii).
ПостiйноТ KoMiciT

сеIФетар

вiталiй

на

кличко

олена СИFUIВСЬкА

