
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
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ПРОТОКОЛ № 36
28.04.2021 10-30

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 заходів із послаблення
протиепідемічних заходів на території міста Києва»

ВИРІШИЛИ:

1. Департаменту муніципальної безпеки виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з 
Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Державною установою «Київський 
міський лабораторний центр МОЗ України» підготувати звернення до 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій щодо перегляду рівня епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19, 
встановленого протоколом позачергового засідання Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 20.03.2021 №11 у 
зв’язку із стабілізацією епідемічної ситуації в місті Києві з 1 травня 2021 року.

Відповідальні: Ткачук Р.С., Гінзбург В.Г., Чумак С.П.
Термін: 28.04.2021

2. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді та 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної



адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям 
з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року №1236 (зі змінами), відповідно до рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19, встановленого Державною комісією з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для міста Києва, 
забезпечити із 5 травня 2021 року:

- відновлення освітнього процесу у приміщеннях закладів дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), 
передвищої, вищої освіти;

- відновлення навчально-тренувального процесу у спортивних спорудах 
закладами фізичної культури і спорту;

- прийом документів для зарахування дітей до перших класів на 
2021/2022 навчальний рік, проведення конкурсного відбору до 5-10 класів 
закладів загальної середньої освіти з дотриманням вимоги - не більше 10 осіб в 
одному приміщенні;

- проведення професійно - практичної підготовки та державної 
кваліфікаційної атестації в закладах професійної ( професійно-технічної) освіти, 
підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;

- проведення атестації здобувачів вищої освіти та відповідних 
підготовчих заходів;

- отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу 
освіту;

- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та 
відповідних підготовчих заходах;

- відновлення надання соціальних послуг.
Відповідальні: Фіданян О.Г., Хан Ю.М., Світлий Р.В., Анжияк С.М., 

голови районних в місті Києві державних адміністрацій
Термін: з 05.05.2021

3. Департаменту промисловості та розвитку підприємництва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту 
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Департаменту муніципальної безпеки виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
районним в місті Києві державним адміністраціям з 1 травня 2021 року 
відновити роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів, ринків, 
ярмарок, закладів громадського харчування, спортивних залів, фітнес-центрів, 
кінотеатрів, інших закладів культури, проведення масових (культурних, 
спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, 
освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, з дотриманням вимог



постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 (зі 
змінами), відповідно до рівня епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19, 
встановленого Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки 
та надзвичайних ситуацій для міста Києва.

Відповідальні: Костіков В.В., Хан Ю.М., Анжияк С.М., Ткачук Р.С., 
голови районних в місті Києві державних адміністрацій

Термін: з 01.05.2021

4. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
комунальному підприємству «Київпастранс», комунальному підприємству 
«Київський метрополітен», Комунальній службі перевезень відновити 
перевезення пасажирів громадським транспортом у звичному режимі, з 
дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року №1236 (зі змінами), відповідно до рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19, встановленого Державною комісією з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для міста Києва.

Відповідальні: Густєлєв О.О. - коорд., Шпильовий І.Ф., Левченко Д.В., 
Брагинський В.В., Савтир С.В., керівники приватних компаній-перевізників

Термін: з 01.05.2021

5. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаменту 
соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), Головному управлінню Пенсійного фонду 
України в м. Києві відновити роботу по обслуговуванню громадян з 
дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року №1236 (зі змінами), відповідно до рівня епідемічної небезпеки 
поширення СОУГО-19, встановленого Державною комісією з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для міста Києва.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, 
Світлий Р.В., Дзядевич Л.В.

Термін: 05.05.2021

6. Центральному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції 
(м.Київ) відновити роботу відділів державної реєстрації актів цивільного стану 
міста Києва по обслуговуванню громадян з дотриманням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236, відповідно до рівня 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19, встановленого Державною 
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Відповідальні: Міненко К.В.
Термін: 05.05.2021

7. Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), Управлінням (центрам) надання адміністративних послуг



районних в місті Києві державних адміністрацій відновити роботу по 
обслуговуванню громадян з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 року №1236 (зі змінами), відповідно до рівня 
епідемічної небезпеки поширення СОУГО-19, встановленого Державною 
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
для міста Києва.

Відповідальні: Шамрай Н.В., голови районних в місті Києві державних 
адміністрацій

Термін: 05.05.2021

8. Комунальному концерну «Центр комунального сервісу» відновити 
роботу по обслуговуванню громадян з дотриманням вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 9 грудня 2020 року №1236 (зі змінами), відповідно до 
рівня епідемічної небезпеки поширення СОУШ-19, встановленого Державною 
комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
для міста Києва.

Відповідальний: Щербина А.А.
Термін: 05.05.2021

9. Головному управлінню Національної поліції України в місті Києві, 
Управлінню Патрульної поліції в м. Києві Департаменту Патрульної поліції 
Національної поліції України, Національній гвардії України, Головному 
управлінню Держпродспоживслужби м. Києві, комунальному підприємству 
«Муніципальна охорона», Київському міському громадському формуванню з 
охорони та правопорядку державного кордону «Муніципальна варта» у вихідні 
та святкові дні:

- збільшити кількість патрулів;
- посилити контроль за виконанням обмежувальних заходів та 

забезпечити громадській порядок на території міста Києва у парках, 
лісопаркових зонах та в місцях масового перебування людей;

- посилити контроль за виконанням обмежувальних протиепідемічних 
заходів у культових будівлях і на прилеглій до них території.

Відповідальні: Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г., Рубан О.М., Ткачук Р.С., 
Омеля Ю.Д., Марі І.В.

Термін: з 01.05.2021 до 14.05.2021

10. Робочим групам за участю представників районних в місті Києві 
державних адміністрацій, Головного управління Національної поліції України в 
м. Києві, Управління патрульної поліції в м. Києві, комунального підприємства 
«Муніципальна охорона», Київського міського громадського формування з 
охорони та правопорядку державного кордону «Муніципальна варта» з метою 
контролю дотримання карантинних вимог включити до маршрутів патрулювань 
територію міських кладовищ в період поминальних днів.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, 
Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г., Ткачук Р.С., Омеля Ю.Д., Марі І.В.



Термін виконання: з 03.05.2021 до 14.05.2021

11. Головному управлінню Національної поліції України в м. Києві, 
Управлінню патрульної поліції в м. Києві, Північному міжрегіональному 
управлінню «Укртрансбезпеки», Комунальній службі перевезень, 
комунальному підприємству «Муніципальна охорона», Київському міському 
громадському формуванню з охорони та правопорядку державного кордону 
«Муніципальна варта», з метою контролю дотримання карантинних вимог при 
організації перевезень до міських кладовищ, забезпечити патрулювання на 
зупинках громадського транспорту тимчасових автобусних маршрутів та біля 
міських кладовищ.

Відповідальні: голови районних в місті Києві державних адміністрацій, 
Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г., Зелінський С.А., Савтир С.В., Ткачук Р.С., 
Омеля Ю.Д., Марі І.В.

Термін виконання: з 03.05.2021 до 14.05.2021

12. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), 
комунальному підприємству «Київпастранс», Комунальній службі перевезень:

організувати додаткові автобусні маршрути до міських кладовищ із 
залученням автобусів великої та особливо великої місткості;

забезпечити відповідну організацію паркування транспорту біля 
міських кладовищ, яке дозволить безперебійний рух маршрутних 
великогабаритних автобусів.

Відповідальні: Густєлєв О.О. - коорд., Шпильовий І.Ф., Левченко Д.В., 
Савтир С.В., керівники приватних компаній-перевізників

Термін: з 03.05.2021 до 14.05.2021

13. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в м.Києві підготувати та направити звернення до голів 
релігійних конфесій в місті Києві щодо необхідності:

проведення масових богослужінь у режимі відеотрансляції; 
проведення освячення великодніх кошиків на відкритому повітрі, з 

дотриманням протиепідемічних заходів, у тому числі забезпечення дотримання 
дистанції 1,5 метра між присутніми (за винятком членів однієї сім’ї, що живуть 
разом).

Відповідальні: Мондриївський В.М. - коорд., Анжияк С.М., Рубан О.М.
Термін: до 29.04.2021

14. 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), Державній установі «Київський міський лабораторний центр



МОЗ України», Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Києві, 
районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити інформування 
киян про запроваджені цим рішенням заходи за допомогою засобів масової 
інформації, офіційних веб-ресурсів органів місцевого самоврядування тощо.

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О., Чумак С.П., Рубан О.М., 
голови районних в місті Києві державних адміністрацій.

Термін: з 28.04.2021

15. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 
2015 року № 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 та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 3 травня 2017 року № 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 
міста Києва.

16. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської шс^кбГради 
(Київської міської державної адміністрації). •

Голова Постійної комісії

Відповідальний секретар

Віталій КЛИЧКО

Василь ЧУПІЛКО


