виконАвчий орглн киЬськоi MICbKoi вади
(киЬсьм MICьKA дЕвlклвнА ллм IшстрАця)
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ГОЛОВУВАВ:

ЗаСТУПНИК ГОЛОВи КиIвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiт-

перший заступник голови Постiйноi KoMicii з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoT
ради
(киiвськоi мiськоi державнот адмiнiстрацii) Пантелеев П.о.

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

списком)
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запобizання

COVID-I9,

окремим

пошuренню
спрuчuненоi

метою забезпечення посиленого контролю за дотриманням

обмежув€Lпьних

протиепiдемiчних заходiв та вiдповiдно до пункту 23 постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грудня 202О
р. М 12з6,,Про встановлення
карантину та запровадження обмежув€uIьних протиепiдемiчних заходiв
з метою
запобiгання поширенню на територii Украiни гостроТ
респiраторноТ хвороби
CovID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-Coy-i>
"u позачерговому
засiданнi !ержавноi koMiciT з питань техногенно-екологiчнот
безпеки та
надзвичайних ситуацiй вiд2|.09.202l (протокол J\Ъ 35) вирiшено:
встановити з 00 гоД 00 хвилин 2З вересня 202l
р. <<жовтий>> piBeHb
еПiДеМiЧНОi НебеЗПеКИ ПОШирення COVID- 19 на територiТ Bcix
регiонiв украiни;
застосувати на територii Bcix регiонiв Укратни обмежувальнi
протиепiдемiчнi заходи, передбаченi для ((жовтого))
рiвня епiдемiчноТ

небезпеки.

ВИРIШИЛИ:

l.

Структурним пiдроздiлам виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT
Ради (КиТвськоТ MicbKoT /(ержавноТ адмiнiстраlliТ), районним в MicTi Кисвi
державним адмiнiстрацiям, керiвникам пiдприсмств, установ та органiзацiй,
незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, розмiщених на територiТ
MicTa Киева в межах повноважень забезпечити виконання протоколу
позачергового засiдання Щержавнот koMicii з питань техногенно-екологiчноl'
безпеки та надзвичайних ситуацiй вiд 2|.о9.2о21 J\ъ з5 та постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраТни вiд 9 грудня 2020 р. j\Ъ 1236 (зt змirrами).
Вiдповiдальнi: керiвники структурних пiдроздiлiв кмдА,
районних
MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, пiдприсмств, установ та органiiацiй.
TepMiH: на час запровадження протиепiдемiчних заходiв

2.

Районним

в

в MicTi Кисвi

державним адмiнiстрацiям, Головному
управлiнню Щержпродспоживслужби в MicTi Киевi, Головному управлiнню
НаЦiОНаЛЬноТ полiцii УкраТни в MicTi Киевi, Управлiнню ПатрульноТ поlriцiт
в м. Кисвi !епартаменту Патрульноi полiцiТ Нацiональноi полiцiТ УкраТни

забезпечити контроль за дотриманням вiдповiдних обмежуваJIьних
протиепiдемiчних заходiв, передбачених для ((жовтого)) рiвня епiдемiчноТ

небезпеки поширення COVID-19, вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТнИ вiД 9 грудня 2020 р. J\b |236 uПро встановлення карантину та
запровадження обмежув€Lпьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiгання
поширенню на територiТ УкраТни гостроТ респiраторноi хвороби CQVID- l9
спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-Coy -2>> (зi змiнами).
Вiдповiдальнi: районнi в MicTi Киевi державнi адмiнiстрацiТ, Рубан о.М.,
Вигiвський I.M., Зозуля Ю.Г.
TepMiH: на час запровадження протиепiдемiчних заходiв

3. f{епартаменту освiти

i

науки виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT
ради (китвськоi Micbkoi державноI адмiнiстрацiт), !епартаменту мололi та

спорту виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацii), !епартаменту соцiальнот полiтики виконавчого органу Китвськот
MicbKoi Ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ), !епартаменту
культури виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiТ), районним в MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям
вжити заходiв щодо:
3.1 розмiщенFIя В ЗакJIаДах освiти постiйних пунктiв щеплеrIь, з меl.ою
зulJIучення до процесу вакцинацiт максимальнот кiлькостi вчителiв та iншlих
працiвникiв;
3.2 органiзацii вакцинацiТ вчителiв та iнших працiвникiв закладiв освiти
виТзними мобiльними вакцин€lJIьними сесiями,
у разi вiдсутностi в закладах
освiтлl постiйних пунктiв щеплень;
З.З iНфОРМУВаННЯ Та ПРОакТив}lого запрошення до вакциtlацiТ не лише
вчиr,елiв та iнших гlрацiвtlикiв закладiв освi,ги, а також Iх
родичiв r.a родичiв
здобувачiв освiти в постiйних пунктах щеплень в закладах освiти та пiд
час
роботи виТзних мобiльних вакцинzlJIьних сесiй.

Вiдrrовiдальнi: Фiданян 0.I'., Хан }о.м., Свi.глий р.в., Барiнова я./\.,
керiвники районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй
TepMiH: з 2З.09,202l
4.
КиТвськоТ

суспlльних
Щепартаменту
MicbKoT ради (КиТвськоТ

комунlкацlй

виконавчого

оргаrIу

MicbKoT державноТ адмiнiстрачiТ),

!епартамеI]ту охорони здоров'я виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради
(китвськот MicbkoT державнот адмiнiстрацiт), управлiнню iнформачiйного
забезпечення та доступу ло публiчнот iнформацiт апарату виконавчого opl-atly
КиТвськоТ MicbKoT Ради (КиТвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацiТ), районним в
MicTi Кисвi державним адмiнiстрацiям забезпечити iнформування населення та
роз'яснення ш(одо запроваджених обмежувальних протиепiдемiчних заходiв на
ТеРИТОРiТ MicTa Кисва за допомогою засобiв масовоТ iнформацiТ, офiцiйних вебpecypciB органiв мiсцевого самоврядування тощо.
ВiДпОвiдальнi: Лелюк Р.В., Гirrзбург В.Г., Баранова К.О., райоrrнi в MicTi
Кисвi лержавнi адмiнiстрацii.
TepMiH: на час запровадження протиепiдемiчних заходiв
J\Ъ

5. Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17.06.20l5
409 uПРО ЗаТВердження Типовоr,о положення про регiональну та мiсцеву

КОмiсiю З питань техногенно-екологiчноТ безпеки i надзвичайних ситуаrцiй> т,а
Положення про Постiйну KoMicilo з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ
MicbKoT Державноi адмiнiстрацii), затвердженого розпорядженням виконавчого
ОРГаНУ Киiвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ мiськоi державноТ адмiнiстраuii)
ВiД 03.05.2017 М 519 (iз змiнами), рiшення Постiйноi KoMiciT з питань
техногенно-екологiчнот безпеки та налзвичайних ситуацiй виконавчого органу
КИТВСЬКОТ MicbKoT рали (КиТвськоТ MicbKoT лержавноТ адмiнiстрацiТ), прийняr.i
у
межах if повноважень, е обов'язковими для виконання органами державноТ
влади та органами мiсцевого самоврядування, пiдприсмствами, установами ,га
органiзацiями, розташованими на територiТ м. Киева.

6. Контроль за

виконанням протокольного доручення покласти на

{епартамент мунiципальноТ безпеки виконавчого органу КиТвсь2gоТ MicbKoT ради
(КиТвськоТ MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ).
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