
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ПРОТОКОЛ № 8

06.03.2020 09-30

ГОЛОВУВАВ: Заступник голови Київської міської державної адміністра [ ії, 
перший заступник голови Постійної комісії з питань техногенно-екологічі ої 
безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ра щ 
(Київської міської державної адміністрації) Пантелеев П.О.

ПРИСУТНІ: члени Постійної комісії (за списком), запрошені (за окрем їм 
списком)

СЛУХАЛИ: «Про додаткові заходи запобігання поширенню ноюї 
коронавірусної інфекції (COVID-19)»

За інформацією Міністерства охорони здоров'я України в Укрт ні 
зареєстровано перший лабораторно підтверджений випадок COVID-2019 у 
чоловіка в Чернівецькій області.

Станом на ранок 05 березня 2020 року було зареєстровано 95 П 6 
випадків захворювання COVID-19, з них 3285 закінчились смертю, у той же « ас 
53 278 (55,6%) осіб одужали, за межами Китаю зафіксовано 14 850 випадк і у 
75 країнах світу, в Україні зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випа: ок 
COVID-19.

На території Європейського регіону ВООЗ зареєстровано 4250 випа;, :ів 
захворювання COVID-19 та 113 летальних випадків (Італія - 3089, Франц л - 
285, Іспанія - 200, Німеччина - 262, Великобританія - 89, Швейцарія - І7, 
Норвегія - 33, Швеція - 35, Австрія - 27, Греція - 9, Ізраїль - 15, Нідерланд і - 
28, Хорватія -9, Фінляндія - 7, Азербайджан - 3, Грузія-3, Данія- 10, Румунія-4, 
Росія - 3, Чехія - 5, Португалія - 5, Бельгія - 8, Ісландія - 26, Сан-Марино - 6, 
Угорщина - 2, Ірландія - 2, Білорусь-6, Естонія - 2, Монако, Польша, Півні'- на 
Македонія, Вірменія, Литва, Латвія, Андорра, Люксембург, Україна по одно лу 
випадку).

В місті Києві, як і в Україні в цілому, спостерігаються активні міграц і ні 
процеси населення та існує реальна загроза завезення і поширення но юї 
коронавірусної інфекції (COVID-19) на територію міста Києва.



З метою попередження завезення і розповсюдження, своєчасно го 
виявлення і ізоляції осіб з ознаками нової коронавірусної інфекції (СОУГО-! »)> 
забезпечення своєчасного введення обмежувальних заходів, з урахувань :м 
ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації на території столи ц, 
відповідно до статей 28, ЗО Закону України "Про забезпечення санітарногс га 
епідемічного благополуччя населення", необхідно запровадити додать і ві 
заходи запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції (СОУШ-19) га 
посилити профілактичні та протиепідемічні заходи викладені в протокольне іу 
дорученні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки га 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київсі і ої 
міської державної адміністрації) №5 від 07.02.2020.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати, що на території м. Києва існує потенційна загреза
виникнення надзвичайної ситуації природного характеру (відповідно до 
Класифікатору надзвичайних ситуацій, затвердженого та введеного в ,:і ю 
наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457 відноситься до 
категорії «Надзвичайна ситуація природного характеру» код 20711 
«Надзвичайна ситуація, пов’язана з екзотичним та особливо небезпечно їй 
захворюваннм людей (окремі випадки)», яка може набути регіонального рів гя 
(відповідно до пунктів 4 та 9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх 
рівнями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів У краї ги
від 24.03.2004 № 368).

2. Департаментам виконавчого органу Київської міської ра ди 
(Київської міської державної адміністрації) Київській міській державі ій 
адміністрації, районним в місті Києві державним адміністраціям:

2.1. забезпечити організацію та проведення заходів, спрямованих га 
попередження завезення і розповсюдження, своєчасне виявлення і ізоляцію ск іб 
з ознаками нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19) на території міста Києв; і.

2.2. забезпечити своєчасне введення обмежувальних заходів, з 
урахуванням ймовірного розвитку складної епідемічної ситуації що до 
захворюваності на нову коронавірусну інфекцію (СОУШ-19), на території 
столиці (реєстрація 1 та більше випадків захворювання), в тому чи< лі 
заборонити проведення масових заходів.

Відповідальні: керівники Департаментів ВО КМР (КМДА), районні в 
місті Києві державні адміністрації

Термін: до покращення епідемічної ситуації

3. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місті ої 
ради (Київської міської державної адміністрації):

3.1. організувати роботу закладів охорони здоров'я міста Києва з 
пріоритетом надання первинної медичної допомоги на дому хворим з 
респіраторними симптомами, в першу чергу особам старше 60 років, із 
залученням додаткового медичного персоналу, а також забезпечити окрем їй



прийом пацієнтів з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій (дал: - 
ГРВІ);

3.2. вжити заходів щодо своєчасного виявлення хворих з респіраторними 
симптомами, забезпечення якісної медичної допомоги на рівні первинної лаш и, 
звернувши особливу увагу на осіб з груп ризику (особи у віці старше 60 років а 
також осіб, які страждають хронічними захворюваннями бронхо-легенев< >ї, 
серцево-судинної та ендокринної систем);

3.3. забезпечити:
3.3.1. негайне інформування Державної установи «Київський міський 

лабораторний центр МОЗ України» при реєстрації випадків ное ої 
коронавірусної інфекції (СОУШ-19) на території міста Києва;

3.3.2. готовність закладів охорони здоров'я, які надають амбулаторну га 
стаціонарну медичну допомогу, швидку медичну допомогу, до надам ія 
медичної допомоги хворим з респіраторною симптоматикою, відбо >у 
біологічного матеріалу від хворих для проведення лабораторних досліджень іа 
нову коронавірусну інфекцію (СОУГО-19);

3.3.3. надання консультативної допомоги медичним працівникам з пита їь 
клініки, лабораторної діагностики та лікування осіб, хворих на но іу 
коронавірусну інфекцію (СОУГО-19);

3.3.4. встановлення медичного спостереження на термін 14 календарі:: їх 
за громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки но е ої 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19), за місцем їх проживання, при наявності в 
них симптомів ГРВІ, що не виключають нову коронавірусну інфект; ю 
(СОУГО-19), при необхідності забезпечити їх негайну ізоляцію і госпіталізаі і, ю 
до закладів охорони здоров'я;

3.3.5. спільно із Державною установою «Київський міський лабораторії їй 
центр МОЗ України» забезпечити своєчасне проведення комплексу 
протиепідемічних заходів при виявленні хворого (підозрілого) на захворюван ія 
новою коронавірусною інфекцією (СОУГО-19);

3.3.6. ретельний збір медичними працівниками епідеміологічною 
анамнезу при зверненні за медичною допомогою осіб з ознаками респіраторі: ої 
інфекції, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки ноеої 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19);

3.4. вжити заходи:
3.4.1. по організації регулярного навчання медичних працівників із 

залученням науковців та професорсько-викладацького складу вищ їх 
навчальних закладів з питань лабораторної діагностики, лікування га 
профілактики нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), в тому числі що ю 
проведення роз'яснювальної роботи з населенням;

3.4.3. по активізації роз'яснювальної роботи з населенням що ю 
профілактики позалікарняних пневмоній, звертаючи особливу увагу іа 
необхідність своєчасного звернення за медичною допомогою при появі пери: їх 
симптомів респіраторних захворювань.

Відповідальна: Гінзбург В.Г.
Термін: до покращення епідемічної ситуації



4. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місь* ої 
ради (Київської міської державної адміністрації), Комунальному підприємці: іу 
«Фармація»:

4.1. забезпечити незнижувальний запас противірусних препаратів, в тої іу 
числі рекомендованих для лікування нової коронавірусної інфекції (СОУШ- ]1 •), 
дезінфекційних засобів та засобів індивідуального захисту в закладах охоро їй 
здоров'я;

4.2. забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірусні х, 
лікувальних і вітамінних препаратів, швидких тестів для діагностики но е ої 
коронавірусної інфекції (СОУШ-19), засобів неспецифічної профілактн :и 
грипу і гострих респіраторних захворювань, а також засобів індивідуально ю 
захисту та безперебійну їх реалізацію.

Відповідальні: Гінзбург В.Г., Кузора В.В.
Термін: постійно

5. Департаментам та управлінням виконавчого органу Київської місьеої 
ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Кг < ві 
державним адміністраціям, керівникам підприємств, установ та організан, й, 
незалежно від форм власності та підпорядкування, розміщених на терито >ії 
міста Києва:

5.1. забезпечити посилений протиепідемічний режим в приміщенії їх 
підприємствах, установ та організацій;

5.2. забезпечити заходи з посилення режиму поточної дезінфекції в 
місцях масового перебування людей (вокзали, заклади торгівлі, закла, щ 
культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри, навчальні закла,[ и, 
тощо);

5.3. підтримувати дотримання нормативних показників температури 
повітря та проводити наскрізне провітрювання в приміщеннях підприємц в, 
установ та організацій;

5.4. не допускати до роботи осіб з ознаками респіраторного інфекційно х> 
захворювання;

5.5. виділити на підприємствах, в установах та організаціях приміщен ія 
для тимчасової ізоляції осіб з ознаками захворювання на гострі респіраторні 
інфекційні захворювання;

5.6. в разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційно -о 
захворювання вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негаіі ю 
повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

5.7. обмежити масові заходи в закритих приміщеннях підприємс: в, 
установ та організацій;

5.8. забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками праї; щ 
особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо);

5.9. забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанні м 
(термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними га 
антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуально о 
захисту тощо);



5.10. забезпечити проведення навчання для працівників щодо запобігав ія 
поширенню нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання прав ш 
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

Відповідальні: керівники Департаментів, управлінь, служб, підприємс в, 
установ та організацій м.Києва, районні в місті Києві державні адміністрації

Термін: до покращення епідемічної ситуації

6. Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого орга іу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрагі і), 
комунальному підприємству «Київський метрополітен», комунально] іу 
підприємству «Київпастранс»:

6.1. посилити поточні дезінфекційні заходи на зупинках громадською 
транспорту, у приміщеннях станцій метрополітену, рухомому скл £ ді 
громадського транспорту, вагонах поїздного складу, у вестибюлях га 
приміщеннях станцій метрополітену;

6.2. забезпечити працівників засобами особистої гігієни га
індивідуального захисту (антисептичними засобами, масками медичнп їй 
одноразового використання);

6.3. забезпечити щоденний контроль за станом здоров'я вод їв 
(машиністів), кондукторів та працівників станцій метрополітену, не допуска :и 
до роботи осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання;

6.4. в разі виявлення працівника з ознаками респіраторного інфекційно ю 
захворювання вжити заходів для його ізоляції від здорових осіб та негаі:: ю 
повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

6.5. забезпечити необхідні умови для дотримання працівниками прав іл 
особистої гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо);

6.6. забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнань: м 
(термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними га 
антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуально ю 
захисту тощо);

6.7. Проводити щоденний інструктаж для працівників щодо запобігай ія 
поширенню нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання прав ш 
респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів.

Відповідальні: Осипов В.О., Брагинський В.В., Левченко Д.В.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

7. Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту молоді га 
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держави ої 
адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київськ ої 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамеї і у  
культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міськ ої 
державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, 
керівникам вищих навчальних закладів, розміщених на території міста Києва



7.1. проводити вологі прибирання з використанням дезінфікуюч і х 
засобів, забезпечити дотримання нормативних показників температури повіті ) і, 
проводити часте регулярне наскрізне провітрювання приміщень закладів освіт и 
всіх рівнів;

7.2. виявляти та не допускати до відвідування закладів осіб та працівник в 
з ознаками інфекційного захворювання;

7.3. передбачити в закладах освіти всіх рівнів приміщення для ізоляї ії 
осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання;

7.4. в разі виявлення осіб з ознаками респіраторного інфекційної о 
захворювання вжити заходів для їх ізоляції від здорових осіб та негай і о 
повідомити про цей випадок відповідний заклад охорони здоров'я;

7.5. обмежити проведення культурно-масових заходів в закриті х 
приміщеннях закладів та гуртожитків;

7.6. доукомплектувати заклади освіти всіх рівнів медичним персоналом,
7.7. забезпечити медичні пункти необхідними засобами та обладнанні? м 

(термометрами, бактерицидними випромінювачами, дезінфекційними ' а 
антисептичними засобами, засобами особистої гігієни та індивідуальної о 
захисту тощо);

7.8. забезпечити необхідні умови для дотримання правил особист )ї 
гігієни (рукомийники, мило, одноразові рушники, серветки, тощо);

,7.9. забезпечити щоденний контроль за станом здоров'я студентів - а 
слухачів, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нов >ї 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19);

7.10. забезпечити проведення навчання для працівників закладів освіти, 
школярів, студентів та слухачів щодо запобігання поширенню нов )ї 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19), дотримання правил респіраторної гігієни 
та протиепідемічних заходів.

Відповідальні: Фіданян О.Г., Панченко Л.В., Світлий Р.В., Попова Д.С., 
районні в місті Києві державні адміністрації, керівники управлінь, служ >, 
підприємств, установ та організацій м.Києва

Термін: до покращення епідемічної ситуації

8. Державній установі «Київський міський лабораторний центр МС З 
України»:

8.1. щоденне інформування Департамента суспільних комунікації 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держави >ї 
адміністрації), Управління інформаційного забезпечення та доступу до 
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ра;: и 
(Київської міської державної адміністрації) про епідемічну ситуацію з 
захворюваності на грип та ГРВІ серед населення міста Києва;

8.2. запровадити постійний епідеміологічний нагляд за ново о 
коронавірусною інфекцією (СОУГО-19) на території міста Києва з метою 
своєчасного здійснення комплексу протиепідемічних заходів;

8.3. при отриманні позитивних і сумнівних результатів лабораторнії *с 
досліджень на нову коронавірусну інфекцію (СОУГО-19) організувати компле* с 
протиепідемічних заходів.



Відповідальний: Чумак С.П.,
Термін: до покращення епідемічної ситуації

9. Державній установі «Київський міський лабораторний центр М< )3 
України», Державній установі «Лабораторний центр МОЗ України іа 
повітряному транспорті», Державній установі «Центр громадського здоро і'я 
МОЗ України», Окремому контрольно-пропускному пункту «Київ» Держав е ої 
прикордонної служби України, посилити санітарно-карантинний контролі, у 
пункті пропуску через державний кордон України, який розміщений за 
території Комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Кг і з» 
(Жуляни)».

Відповідальний: Чумак С.П., Корнієнко М.М., Кузін І.В., Трофіменко О.В.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

10. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської місі ] ої 
ради (Київської міської державної адміністрації), керівникам закладів охоро т 
здоров'я міста Києва:

10.1. забезпечити відбір матеріалу від хворих з пневмоніями і хвори: з 
ознаками ГРВІ з урахуванням епідеміологічного анамнезу, і в інших випад? ах 
за епідеміологічними показниками, та його доставку до вірусологів і ої 
лабораторії Державної установи «Київський міський лабораторний центр М )3 
України», Державної установи «Центр громадського здоров'я МОЗ Україна» 
(відповідно до встановленого порядку) для проведення лаборатор з їх 
досліджень на нову коронавірусну інфекцію (СОУШ-19);

10.2. забезпечити готовність закладів охорони здоров'я до надання 
медичної допомоги хворим (підозрілим) на нову коронавірусну інфеки ію 
(СОУЮ-19), створення необхідного запасу виробів медичного призначеп: ія, 
захисного одягу, засобів захисту органів дихання, дезінфекційних засобІЕ та 
антисептиків, тощо;

10.3. забезпечити постійне проведення навчань медичного персонал; з 
питань організації роботи при наданні медичної допомоги на всіх рівн їх, 
хворим (підозрілим) на нову коронавірусну інфекцію (СОУГО-19), дотримай ня 
вимог протиепідемічного режиму та особистої безпеки.

Відповідальні: Гінзбург В.Г., керівники закладів охорони здоров'я м.і< та
Києва

Термін: до покращення епідемічної ситуації

11. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київсь :ої 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Управлін по 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держані сої 
адміністрації), Державній установі «Київський міський лабораторний цеЕтр 
МОЗ України», Головному управлінню Держпродспоживслужби в м. Кш ві, 
районним в місті Києві державним адміністраціям:



11.1. організувати проведення роз’яснювальної роботи серед населекі я 
щодо висвітлення питань профілактики нової коронавірусної інфекі ії 
(СОУГО-19) (підготовка інформаційних відео- та аудіо матеріалів д  я 
розміщення на ТК «Київ» та Радіо «Київ»), друк і розповсюдження сері д 
населення інформаційних матеріалів, пам'яток про епідемічну ситуацію а 
заходи щодо запобігання захворюванню на нову коронавірусну інфекг і о 
(СОУГО-19);

11.2. користуватись актуальною інформацією про спалах нової 
коронавірусної інфекції (СОУГО-19), розміщеною на офіційних веб-сайт їх 
Міністерства охорони здоров'я України, ДУ «Центр громадського здоров'я М( >3 
України» та ВООЗ;

11.2. рекомендувати громадянам, які повернулися з країн, *е 
зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19):

11.2.1. надавати відомості на «гарячу лінію» ДУ «Київський міський 
лабораторний центр», про місце та дати їх перебування, повернення, контакти ої 
інформації та інформації про осіб, з якими перебували в контакті;

11.2.2. при появі перших ознак респіраторної інфекції залишатися вдси іа 
(за місцем перебування) і негайно звертатися за медичною допомогою іо 
закладу охорони здоров'я за місцем обслуговування з наданням інформації п ю 
своє перебування в країні, де зареєстровані випадки нової коронавірусі- ої 
інфекції (СОУГО-19), для оформлення листків непрацездатності і: гз 
відвідування медичних організацій (на дому).

Відповідальні: Лелюк Р.В., Баранова К.О., Гінзбург В.Г ., Рубан О.М., 
Чумак С.П., районні в місті Києві державні адміністрації

Термін: до покращення епідемічної ситуації

12. КБУ «Контактний центр міста Києва» 1551 організувати роб ) гу 
«гарячої лінії» для громадян, які повернулися з країн, де зареєстровані випад си 
нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), з метою передачі відомостей пю 
місце, дати їх перебування і повернення, контактної інформації.

Відповідальна: Жукова Л.П.
Термін: до покращення епідемічної ситуації

13. Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської місьі ої 
ради (Київської міської державної адміністрації) подати до виконавчого оргі ї іу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) зверненні з 
відповідними розрахунками та обґрунтуваннями щодо вирішення в 
установленому порядку питання додаткового фінансування забезпечен \я 
проведення профілактичних і протиепідемічних заходів із попереджен іЯ 
завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), у то іу 
числі з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України і ід 
29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервні: го 
фонду бюджету».

Відповідальна: Гінзбург В.Г.
Термін: 27.03.2020



14. Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київсьюї 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамеи гу 
фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської місь і ої 
державної адміністрації) після отримання обґрунтовуючих матеріалів виріши :и 
в установленому порядку питання додаткового фінансування забезпечен ія 
проведення профілактичних і протиепідемічних заходів із попереджеі і \я 
завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції (СОУГО-19), у то: іу 
числі з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів Укра:' їй 
від 29.03.2002 №415 «Про затвердження Порядку використання копг ів 
резервного фонду бюджету».

Відповідальний: Мельник Н.О., Репік В.М.
Термін: після отримання обґрунтовуючих матеріалів

15. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.20 [5 
№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місце іу 
комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» га 
Положення про Постійну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки га 
надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київсь і ої 
міської державної адміністрації), затвердженого розпорядженням виконавчеє 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраи ії) 
від 03.05.2017 №519, рішення Постійної комісії з питань техногені-о- 
екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київсьюї 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), прийняті у межах її 
повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади га 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами га 
організаціями, розташованими на території м.Києва.

16. Контроль за виконанням протокольних доручень покласти іа
Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської місьі ої 
ради (Київської міської державної адміністрації), Головне управлії і ія 
Держпродспоживслужби в м.Києві та Державну установу "Київський міськ їй 
лабораторний центр МОЗ України". І

Відповідальний секретар

Перший заступник голови Постійно

шен

етро ПАНТЕЛЕЄ З


