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Заявнику

тттановний заявник!

.Щепартамент транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (далi - ,Щепартамент) на
Ваше зверненнrI щодо отримання перепусток повiдомляе.

Вiдповiдно до пункту 3а постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 09
грудня 2020 року Nч |236 <Про встановлення карантину та запровадження
обмежувапьних протиепiдемiчних заходiв з метою запобiганIuI поширенню на
територii Украiни гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2>> .Щержавною комiсiсю з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ на позачерговому засiданнi,
протоколом вiд 20 березня 202t року Ns 11, зокрема на територiТ м. Киева,
встановлено з 00 год 00 хв. 23 березня202| року (червониfu> piBeHb епiдемiчноi
небезпеки поширення гостроi респiраторноi хвороби COVID-l9, спричиненоТ
KopoHaBipycoм SARS-CoY-2, з застосуванням обмежув€lльних протиепiдемiчних
заходiв, передбачених для (€ервоного)> рiвня епiдемiчноi небезпеки.

Вiдповiдно до пункту 2 протоколу Постiйноi KoMicii з питань техногенно-
екологiчноi безпеки та надзвичаЙних ситуацiЙ виконавчого органу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) вiд 01 квiтня 2021 року
ЛЬ 29 (далi Протокол }lb 29), .Щепартамент, комунЕlльне пiдприемство
<<Киiвський метрополiтею>, комун€lльна служба перевезень виконавчого органу
КиiЪськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацii), керiвники
приватних компанiй, якi обслуговують MicbKi маршрути, з 00 год. 00 хв.
05.04.2021 до |6.04.2021 мають забезпечити, зокрема переведення роботи
громадського транспорту у режим спецiальних перевезень, перевезення осiб, якi
мають вiдповiднi спецiальнi перепустки, посвiдчення особи та засоби
iндивiдуального захисту.

.Щепартаментом 01 квiтня 202| року затверджено Порядок видачi
спецперепусток розроблений на виконання пункту 4 протоколу Nэ 29 Постiйноi
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KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацiй
виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради (КиIвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) (далi - Порядок).

Згiдно з пунктом 2 Порядку ,Щепартамент здiйснюе загальний розподiл
спецперепусток серед центр€tльних органiв виконавчоi влади, державних
пiдприемств та служб, суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють свою
дiяльнiсть у сферi дорожньо-транспортного господарства та iнших; структурних
пiдроздiлiв виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii), у тому числi й для подutльшого розповсюдження
вiдповiдно до напрямкiв роботи такими структурними пiдроздiлами:

,Щепартамент мунiципальноi безпеки;

,,Щепартамент промисловостi та розвитку пiдприсмництва;

,Щепартамент культури;

,,Щепартамент житлово-комунальноi iнфраструктури;

районнi в м. Киевi державнi адмiнiстрацii;

управлiння iнформацiйного забезпечення та доступу до публiчноi
iнформацiI апарату виконавчого органу КиiЪськоi мiськоiради (КиiЪськоi MicbKoT

державноi адмiнiстрацii).
Вiдповiдно до положень cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про ocHoBHi засади

забезпечення кiбербезпеки УкраiЪи>) передбачено, що до критично важливих
об'ектiв iнфраструктури вiдносяться пiдприемства, установи та органiзацii
незалежно вiд форми власностi, дiяльнiсть яких безпосередньо пов'язана з
технологiчними процесами таlабо наданням послуг, що мають велике значення
для економiки та промисловостi, функцiонування суспiльства та безпеки
населення, виведення з ладу або порушення функцiонування яких може справити
негативниЙ вплив на стан нацiональноi безпеки i оборони УкраiЪи,
навколишнъого природного середовища, заподiяти майнову шкоду та/або
становити загрозу для життя i здоров'я людей.

Враховуючи зазначене, .Щепартаментом в межах наявностi спецперепусток
забезпечено ik видачу в першу черry суб'ектам критичноi iнфраструктури, в
основному медичному персон€lлу.

Станом на 07 квiтня 202I року спецперепустки закiнчились.

.Щодаток: Копiя Порядку видачi спецперепусток розроблений на виконання
пункту 4 протоколу ЛЬ 29 Постiйноi KoMicii з питань техногенЕо-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуацiй виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради
(КиiЪськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) на 3 арк. в 1 прим.

З повагою

Виконувач обовязкiв директора IBaH ШПИЛЬОВIДZ
а"ф



ЗАТRПРЛЖУК):
flиректор ffепартаменту
транспортноi iнфраструктури
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

ради (КиiвськоТ мiськоi державноi

,, //' ,, квiтня 2021 року

Порядок видачi спецперепусток розроблений на виконання пункту 4
протоколу ЛЬ 29 Постiйноi KoMicii з питань техногенпо-екологiчноi

безпеки та надзвичайних сиryацiй виконавчого органу Ки[всько[ MicbKoi
рад и (КиiЪськоi MicbKoi держа вн оi адм iH icTpa чii)

1. Щля отримання спецперепусток необхiдно надiслати лист на керiвника

!епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).
У листi необхiдно вказати:

/.v нЕlзву пlдприемства;
/ обфунтування необхiдностi отримання спецперепусток;
/ обфунтуваннrI кiлькостi спецперепусток з вк€}заннrIм штатноi

чисельностi працiвникiв пiдприемства;
)/.v реквlзити пlдприсмства з вкЕванням розташування пlдприемства

адреси та району м. Киева;
./z{ контактЕу особу дjlя отримання спецперепусток iз вказанням номеру

телефону.

За резу.lrьтатами розгJIяду листа, контактну особу буле повiдомлено про
мiсце та час отримання спецперепусток.

2. Щепартамент транспортноI iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) здiйснюе
загЕLльний розподiл спецперегrусток серед :

- ЦеНтральних органiв виконавчоi влади, державних пiдприемств та
СЛУЖб, суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у
сферi дорожньо-транспортного господарства та iнших;

- структурних пiдроздiлiв виконавчого сргану КиiвськоТ мiськоi ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), у ToL{y числi й дJuI
под€rльшого розповсюдження наступними :

. Щепартаментмунiципальноiбезпеки;
о .Щепартамент промисловостi тарозвитку пiдприемництва;
. [епартаменткультури;



.Щепартамент житлово-комунапьноi iнфраструктури ;

районнi в м. Киевi державнi адмiнiстрацiТ;

управлiння iнформацiйного забезпечення та доступу до гryблiчноi
iнформацii апарату виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради
(КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii).

3. Щепартамент мунiципальноi безпеки виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiотрацii) здiйснюе видачу
спецперепусток пiдприемствам, установам, органiзацiям незалежно вiд
форми власностi, сфера дiяльностi яких стосуеться охорони правопорядку та
безпеки, судовоi гiлки влади, пiдроздiлiв Збройних сил УкраТни, органiв
прокуратури, пiдроздiлiв ДСНС тощо.

4. rЩепартамент промисловостi та розвитку пiдприемництва виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
ЗдiЙснюе видачу спецперепусток пiдприемств€Iм, установам, органiзацiям
НеЗаЛежно вiд форми власностi, сфера дiяльностi яких стосу€ться економiки,
фiнансiв, телекомунiкацiй та зв'язку, банкiвськоi справи, виготовлення та
Продажу продовольчих ToBapiB, видавництв, закладiв харчування, с.гryжб

доставки, а також iнших пiдприемств промисловостi.

5. ,Щепартамент житлово-комуна-гlьноТ iнфраструктури виконавчого
органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацir)
ЗДiЙснюе видачу спецперепусток пiдприемствам, установам, органiзацiям
НеЗапежно вiд форми власностi, сфера дiяльностi яких стосуеться
ЗабезпеченнrI роботи ритуальних слryжб, переробки побутових вiдходiв,
УТРИМання Житлового фонду, надання послуг у житлово-комунальнiЙ сферi
тощо.

6. {епартамент культури виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi мiсъкоi державноi адмiнiстрацii) здiйснюе видачу спецперепусток
пiдприсмствам, установам, органiзацiям незалежно вiд форми власностi,
дiяльнiсть яких стосуеться культурно-мистецькоi та релiгiйноi сфери тощо.

7. Районнi в м. Киевi державнi адмiнiстрацii здiйснюють видачу
СПеЦПеРеПУсТок пiдприемствам, установам, органiзацiям критичноi
iнфраструктури незалежно вiд форми власностi районного значен}uI, а також
ЗаклаДам охорони здоров'я, зокрема лiкарнi, аптеки, пiдприемства
фармацевтики тощо вiдповiдно до територiальноi приналежностi.
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8. Управлiння iнформацiйного забезпечення та достуrry до гryблiчноi
iнформацii апарату виконавчого органу КиiЪськоi мiськоi р4ди (КиiЪськоi
MicbKoi державноТ адмiнiстрашii) здiйснюе видачу спецперепусток засобам
масовоi iнформацii.

9. СУб'ектам видачi спецперепусток взяти до вiдома, що визначення
кiлькостi спецперепусток для видачi вiдповiдним пiдприемствам, установам,
органiзацiям незапежно вiд форми власностi здiйснюеться на розсуд суб'екта,
Що здiЙснюе видачу, з ypaxyBaHHrIM практики минулого рощу та необхiдностi
першочергового забезпечення спецперепустами пiдприемств, устаIIов,
органiзацiй критичноi iнфраструктури.

Начальник управлiння з
питань органiзацii дорожнього
руху та
перевезень

пасажирських


