
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 31

05.04.2021 09-30

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

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

СЛУХАЛИ: «Про вжиття невідкладних заходів із запобігання 
поширенню гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
коронавірусом ЗА]18-СоУ-2»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 
«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої коронавірусом 
ЬАІ18-СоУ-2» (із змінами), на підставі оцінки епідемічних показників та з 
урахуванням протоколу позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20 березня 2021 
року № 11 у місті Києві встановлено з 00:00 годин 23 березня 2021 р. «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки поширення гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричиненої короновірусом 8АЯ8-СоУ-2.

ВИРІШИЛИ:
1. Підпункт 2.3 пункту 2 та підпункт 3.2 пункту 3 протоколу Постійної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 01.04.2021 № 29 викласти в такій редакції:



«перевезення співробітників Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій, Національної поліції України, Національної гвардії України, Служби 
безпеки України при наявності службових посвідчень та засобів індивідуального 
захисту;»

Відповідальні: Густелєв О.О. -  коорд., Шпильовий І.Ф., Брагинський В.В., 
Левченко Д.В., керівники компаній перевізників

Термін: 05.04.2021 - 16.04.2021

2. Департаменту транспортної інфраструктури, комунальному підприємству 
«Київпастранс», комунальному підприємству «Київський метрополітен», 
комунальній службі перевезень виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), керівникам приватних компаній, які 
обслуговують міські маршрути, та, які розміщені на території міста Києва та 
надають послуги із приміського перевезення населення, провести додатковий 
інструктаж з працівниками підприємств щодо перевезення співробітників 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції 
України, Національної гвардії України, Служби безпеки України при наявності 
службових посвідчень та засобів індивідуального захисту.

Відповідальні: Шпильовий І.Ф., Брагинський В.В., Левченко Д.В., 
Савтир С.В., керівники компаній перевізників

Термін: 05.04.2021

3. Департаменту суспільних комунікацій 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 забезпечити 
інформування населення та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних 
протиепідемічних заходів на території міста Києва за допомогою засобів масової 
інформації, офіційних веб-ресурсів органів місцевого самоврядування, тощо.

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

Термін: на час запровадження протиепідемічних заходів

4. 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» та 
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 та 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями, розташованими на території м. Києва.



5. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації).

Віталій КЛИЧКО 

Олена СИНЯВСЬКА


