
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 19

17.03.2021 17-00

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 и запобігання поширенню 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої 
короновірусом ЯАКЯ-СоУ-2»

Відповідно до 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 
8АКЬ-СоУ-2» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 
№104 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», 
«помаранчевий» рівень епідемічної небезпеки є попереджувальним рівнем, 
який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може 
призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних 
заходів.

Враховуючи збільшення кількості випадків захворювання на гостру 
респіраторну хворобу СОУЮ-19, спричинену коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2 
(далі - СОУГО-19) серед мешканців міста Києва, збільшення частки дітей 
старшого шкільного віку в структурі захворюваності на СОУГО-19, зростання 
серед захворілих кількості випадків, які потребують госпіталізації до 76,7 на 
100 тисяч населення, граничну завантаженість ліжок на 57,3% у закладах 
охорони здоров’я міста, які визначені як госпітальні бази для прийому хворих 
із підозрою на СОУГО-19, з метою уникнення переходу міста Києва до



«червоного» рівня епідемічної небезпеки та зниження темпів поширення 
гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, особливо в організованих дитячих 
колективах, а також відповідно до пункту 3 рішення Державної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 23 
лютого 2021 року № 6 щодо забезпечення посилення протиепідемічних 
заходів

ВИРІШИЛИ:

1. 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:

1.1. розпочати весняні канікули для учнів 5-11 класів закладів 
загальної середньої освіти з 18 березня 2021 року; для учнів 1-4 класів -  з 22 
березня 2021 року;

1.2. організувати весняні канікули для учнів 1-11 (12) класів
спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), навчально- 
реабілітаційних центрів з 22 березня 2021 року; у санаторних школах (школах- 
інтернатах) з 18 березня 2021 року для учнів 5-11 класів; з 22 березня 2021 
року - для учнів 1-4 класів;

1.3. забезпечити організацію освітнього процесу в закладах 
позашкільної освіти з 18 березня 2021 року в дистанційному форматі;

1.4. організувати освітній процес у закладах професійної (професійно- 
технічної) освіти та закладах загальної середньої освіти, що працюють не за 
семестровою системою, з 18 березня 2021 року з використанням технологій 
дистанційного навчання.

1.5. посилити дезінфікуючи та протиепідемічні заходи в закладах 
освіти, що продовжують працювати у звичайному режимі.

1.6. посилити санітарно-дезінфекційний режим та заборонити 
проведення масових заходів у приміщеннях гуртожитків закладів професійної 
(професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти.



Відповідальні: Фіданян О.Г., Хан Ю.М., Світлий Р.В., Попова Д.О., 
керівники районних в місті Києві державних адміністрацій

Термін: з 18.03.2021

2. Українській асоціації футболу, Міністерству молоді та спорту України, 
Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Головному управлінню 
Національної поліції у місті Києві, Управлінню патрульної поліції в м. Києві 
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України заборонити 
доступ глядачів під час проведення футбольних матчів, в тому числі 
міжнародні, до стабілізації епідемічної ситуації в місті Києві.

Відповідальні: Гутцайт В.М., Хан Ю.М., Крищенко А.Є., Зозуля Ю.Г.
Термін: до стабілізації епідемічної ситуації в місті Києві
До відома: Павелко А.В.

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: до стабілізації епідемічної ситуації в місті Києві

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 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.



5. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти на 
Департамент муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської

і/


