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ГоЛоВУВАВ: Киiвський мiський

голова, голова Постiйноi KoMicii з питань
техногенно-екологiчноi безпеки та надзвиtIайних ситуаIliй виконавчого органу
Киlвськоl Mlcl ькоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраrrii)
Кличко В.В.

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

окремим

списком)

СЛУХАЛИ: кПро вilсumtпя зшсоdiв

iз

послаблення

проmшепidаwiчнuх захоdiв на mepumopil Micma Каева>

вирIшили
1. ,Щепартаменту освiти i науки виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi
ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii), ,,Щепартаменту соцiальноi
полiтики виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстраuii), районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям,
керiвникам зашlадiв освiти ycix типiв та фор, власностi забезпечити
iз 22 листопада 2021 роцу вiдновлення освiтнього процесу в примiщеннях
заклlадiв освiти дIя ylHiB спецiа-пьних закладiв освiти та учнiв закладiв
загальноi середньоi освiти ycix типiв та форм власностi при yMoBi дотриманнrI
вимог постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 9 грулня 2020 року Nsl236
(зi змiнами), вiдповiдно до рiвня епiдемiчноi небезпеки поширення COVID-I9,
встановленого .Щержавною комiсiею з питань техногенно-екологiчноi безпеки
та надзвичайних ситуачiй д.гlя MicTa Киева.

Вiдповiдальнi. Фiданян О.Г., Свiтлий Р,В., голови районних в MicTi Киевi
державних адмiнiстрацiй, керiвники закJIадiв загальноi середньоi освiти ycix
типiв та форм власностi.
TepMiH: з22.|1.2021_

2, Районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрацiям,

Щепартаменту

мунiципальноТ безпеки виконавчого органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрашii), Головному управлiнню
flержпродспоживслужби в MicTi Киевi, ,Щержавнiй ycTaHoBi кКиiвський мiський
ценцl контроJIю та профiлакгики хвороб MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни>, Головному управлiнню Нацiональноi полiцii Украiни в MicTi Кисвi,
Управлiнню Патрульноi полiцii в м. Киевi Щепартаменту Патрульноi полiцii
Нацiональноi полiцii Украiни, комунчtльному пiдприсмству <Мунiципzшьна

охорона)> забезпечити контроль за

дотриманнrIм

обмехgлвчlльних

протиепiдемiчних заходiв, встановлених на територii MicTa Киева.
Вiдповiдальнi: голови районних в MicTi Киевi державних адмiнiстрачiй,
Ткачук Р.С., Рубан О.М., Чумак С.П., Вигiвський I.M., Зозуля Ю.Г., Mapi I.B.
TepMiH: на перiод запровадження протиепiдемiчних заходiв

3. Щепартаменту суспiльних комунiкацiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацiТ), Управлiнню
iнформачiйного забезпечення та доступу до публiчноi iнформаIlii апарату
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii), районним в MicTi Киевi державним адмiнiстрачiям забезпечити

iнформування киян щодо цього рiшення Поотiйноi KoMicii з питань техногенноекологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстраuii).
Вiдповiдальнi: Лелюк Р.В., Баранова К.О., голови районних в MicTi Киевi
державних адмiнiстрацiй.
TepMiH: з22.t\,2021'

4.

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 17 червня
20l5 року J\Ъ 409 <Про затвердження Типового положення про регiона-гlьну та
мiсцеву комiсiю з питань техногенно-екологiчноi безпеки i надзвичайних
ситуачiй> та Положення про Постiйну комiсiю з питань техногенно-екологiчноi
безпеки та надзвичайних ситуачiй виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii), затвердженого розпорядженнjIм
виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii) вiд 3 травня 20|'| року J\b 519 (iз змiнами), рiшення Постiйноi
KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуачiй
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi мiсъкоi державноi
адмiнiстрацii), прийнятi у межах IТ повноважень, е обов'язковими для виконання

органами державноi влади та органами мiсцевого самоврядування,
пiдприемствами, установами та органiзацiями, розташованими на територii

MicTa Киева.
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