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УКРАЇНА 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

вул. Хрещатик, 36, м. Київ, 01044, тел. (044) 202 75 58, 202 76 33, 202 74 22 

Е-mail:kmda@kma.gov.ua  Код ЄДРПОУ 00022527   Контактний центр міста Києва (044) 15 51   

Е-mail для електронних звернень громадян: zvernen@kmda.gov.ua 
 

 

 

 

 

Кабінет Міністрів України 

 

 

 На виконання пункту 1 доручення Прем’єр-міністра України                    

від 03.04.2020 № М-431/1/1-20-ДСК Київською міською державною 

адміністрацією розглянутий   п. 1 пропозицій доповідної записки Міністра 

Кабінету Міністрів від 02.04.2020 № М-431/0/1-20-ДСК, повідомляємо про 

наступне. 

Відповідно до наказу Міністерства економіки та з питань європейської 

інтеграції України від 11.01.2002 № 9-ДСК «Про затвердження Методичних 

рекомендацій про порядок підготовки та внесення на розгляд проектів рішень 

Кабінету Міністрів України з питань уточнення (скасування) мобілізаційних 

завдань та розмірів матеріальних цінностей, накопиченнях у мобілізаційному 

резерві», підприємства, установи та організації державної форми власності 

вносять свої пропозиції з питань уточнення (скасування) мобілізаційних 

завдань та розмірів накопичення матеріальних цінностей у мобілізаційному 

резерві центральним органам виконавчої влади, до сфери управління яких вони 

належать, а підприємства недержавної форми власності – до Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій, на території яких вони розташовані або належать до 

сфери їх управління.  

Виконуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 

«Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» зі 

змінами та доповненнями, працівники більшості підприємств, установ та 

організацій – виконавців мобілізаційних завдань, знаходяться на карантині, 

відпустках або працюють на віддаленому доступі до основної діяльності. Тому 

підготувати, скласти та розрахувати номенклатури і норми накопичення 

матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на підприємствах на даний час 
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немає можливості.  

Враховуючи вищенаведене інформуємо, що робота по підготовці та 

складанню проектів актів буде проведена після закінчення карантинних заходів. 

 

 

Заступник голови                                                Валентин МАНДРИЇВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олег БІЛИЙ 

Едуард ЧІКІН 202-60-07 

 


