
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

_______04074, м. Київ-74, вул. Вишгородська, 21, тел. (044) 430-23-19, тел./факс 430-02-13_______

ПРОТОКОЛ № 53

27.08.2021 09-30

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністрації- 
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 окремим 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про вжиття заходів із запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої
короновірусом іSARS-CoV-2»

Постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 855 
продовжено адаптивний карантин та режим надзвичайної ситуації до 1 жовтня 
2021 року.

ВИРІШИЛИ:

1. 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 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та 
запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2» (із змінами) та розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 338 «Про переведення 
єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації» 
(із змінами).



Відповідальні: керівники структурних підрозділів КМДА, районних в
місті Києві державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій.
Термін: на час запровадження протиепідемічних заходів

2. З метою попередження розповсюдження гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2, з урахуванням ймовірного 
розвитку складної епідемічної ситуації на території міста Києва, відповідно до 
статей 28, ЗО Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» 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 у закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від 
форм власності, та інклюзивно-ресурсних центрах з 01.09.2021 р. заборонити:

2.1. у разі встановлення «зеленого» рівня епідеміологічної безпеки:
2.1.1. проведення масових (освітніх, наукових, тематичних та інших) 

заходів без одягнутих усіма учасниками засобів індивідуального захисту.
2.1.2. вхід групами та масове перебування в закладі батьків здобувачів 

освіти;
2.1.3. індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти та 

вхід і перебування у закладі освіти, які не є учасниками освітнього процесу без 
наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або 
негативного результату тестування на СОУГО-19, що проведене не більше як за 
72 години до відвідування закладу;

2.2. у разі встановлення «жовтого» та «помаранчевого» рівнів епідемічної 
небезпеки:

2.2.1. відвідування закладів освіти здобувачами освіти та проведення в 
закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів 
освіти у разі відсутності у більш як 20 відсотків персоналу закладу освіти 
документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

2.2.2. відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на 
самоізоляції через контакт з особою з підтвердженим випадком СОУГО-19 
перебуває більше як 50 відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу;

2.2.3. проведення у закладах освіти масових заходів (вистав, свят, 
концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за 
присутності глядачів (відвідувачів);

2.2.4. відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього 
процесу;

2.2.5. вхід групами та масове перебування у закладі батьків здобувачів 
освіти;

2.2.6. індивідуальне відвідування закладів батьками здобувачів освіти без 
наявності документа, що посвідчує отримання повного курсу вакцинації або



негативного результату тестування на СОУГО-19, що проведене не більше як за 
72 години до відвідування закладу;

2.3. у разі встановлення «червоного» рівня епідеміологічної безпеки: 
відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами, крім 
здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти та учнів 
1-4 класів закладів загальної середньої освіти, здобувачів, які беруть участь у 
атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти за 
умови наявності більш як у 80 відсотків персоналу закладу документа, іцо 
посвідчує отримання повного курсу вакцинації;

2.4. забезпечити організацію проведення батьківських 
консультацій/зборів в онлайн режимі;

2.5. організувати освітній процес у разі встановлення «жовтого» та 
«помаранчевого» рівнів епідемічної небезпеки у закладах загальної середньої 
освіти/окремих класах, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, 
кількість здобувачів освіти в яких перевищує проектну потужність 
закладу/перевищує нормативи, у «змішаному (комбінованому)» форматі -  як 
дистанційно, так і в закладі освіти із дотриманням протиепідемічних вимог.

Відповідальні: Фіданян О.Г., Хан Ю.М., Світлий Р.В., Барінова Я.Д., 
голови районних в місті Києві державних адміністрацій, керівники закладів 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно- 
технічної), вищої освіти та інклюзивно-ресурсних центрів.

Термін: на час запровадження протиепідемічних заходів

3. Комунальній аварійно-рятувальній службі «Київська служба 
порятунку» на час запровадження протиепідемічних заходів при необхідності 
надати допомогу з проведення дезінфекції приміщень.

4. 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.

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

Термін: на час запровадження протиепідемічних заходів

5. 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 на 
час запровадження протиепідемічних заходів забезпечити контроль за 
дотриманням обмежувальних протиепідемічних заходів,

Відповідальні: районні в місті Києві державні адміністрації, Рубан О.М., 
Вигівський І.М., Зозуля Ю.Г.



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» 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 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.

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

Голова Постійної комісії Віталій КЛИЧКО

Відповідальний секретар


