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та надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Української міської ради

Присутні: члени комісії та запрошені (за списком)

Порядок денний:

1. Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення 
COVID-19 на території України.

2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників закладів освіти.
3. Про прийняті рішення позачергового засідання Київської обласної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 
2021 року.

СЛУХАЛИ: 1. Щодо встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки 
поширення COVID-19 на території України

ДОПОВІДАЧ:

Корзун Валентин Леонідович - начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту 
виконавчого комітету Української міської ради.

ВИРІШИЛИ:

1.1. Взяти до відома, що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 “Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2”, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», рішенням Державної комісії з питань 
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 р. № 35, 
рішенням Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 21 вересня 2021 року, протокол № 20, на території Київської 
області встановлено з 00 год. 00 хвилин 23 вересня 2021 року «жовтий» рівень 
епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та застосовуються обмежувальні 
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протиепідемічні заходи, передбачені статтями 22 та 3 постанови Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2», зі змінами, для «зеленого» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки:

а) для «зеленого» рівня епідемічної небезпеки:
«1 ) перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що 
закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно;

2) перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують 
громадянство чи її спеціальний статус, без посвідчення про взяття на облік бездомної 
особи, довідки про звернення за захистом в Україні;

3) самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації;
4) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 

громадянства, в яких відсутній поліс (свідоцтво, сертифікат) страхування, що виданий 
страховою компанією, яка зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, 
яка має представництво на території України чи договірні відносини із страховою 
компанією-партнером на території України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з 
лікуванням COVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та 
осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;

працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 
держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в 
Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав- 
учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з 
підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 
іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, 
визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;

5) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 
громадянства без негативного результату тестування на COVID-19 методом 
полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу 
SARS-CoV-2, яке проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону; 
або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 
вакцинами, включеними Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що 
підтверджує отримання повного курсу вакцинації), виданого відповідно до 
Міжнародних медико-санітарних правил (2005 рік) або відповідно до укладених 
Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію від 
COVID-19; або іноземного COVID-сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID- 
19 однією чи кількома дозами вакцин, включених Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, 
негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції 
або одужання особи від COVID-19 (далі - іноземний сертифікат), виданого 
уповноваженими установами держав - членів довірчої мережі Європейського Союзу або 
уповноваженими установами інших іноземних держав, з якими Україною укладено 
міжнародні договори про взаємне визнання COVID-сертифікатів, крім:
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іноземців та осіб без громадянства, які не досягли 12 років;
іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, та 

осіб, яких визнано біженцями, або осіб, які потребують додаткового захисту;
працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 

держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в 
Україні, та членів їх сімей;

водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що 
здійснюють регулярні, нерегулярні та маятникові перевезення, членів екіпажів 
повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад;

військовослужбовців (підрозділів) збройних сил держав-членів НАТО та держав- 
учасниць програми НАТО “Партнерство заради миру”, які беруть участь у заходах з 
підготовки підрозділів Збройних Сил.

У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 
уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 
іноземцям та особам без громадянства у перетині державного кордону в порядку, 
визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;

51) перетин державного кордону на в’їзд в Україну іноземцями та особами без 
громадянства, які підлягають самоізоляції, без встановленого та активованого мобільного 
додатка електронного сервісу “Вдома” Єдиного державного веб-порталу електронних 
послуг (далі - мобільний додаток). У разі неможливості встановлення мобільного додатка, 
відмови від його встановлення уповноважена службова особа підрозділу охорони 
державного кордону відмовляє такій особі у перетині державного кордону в порядку, 
визначеному статтею 14 Закону України “Про прикордонний контроль”;

6) перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповані території в 
Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та 
виїзду з них іноземцями та особами без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 
сертифіката) страхування, що виданий страховою компанією, яка зареєстрована в 
Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 
України чи договірні відносини із страховою компанією - партнером на території 
України (асистанс), покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк 
перебування в Україні, крім:

іноземців, осіб без громадянства, які постійно проживають на території України;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, 

акредитованих в Україні.
У разі відсутності документів, передбачених в абзаці першому цього підпункту, 

уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону відмовляє 
іноземцям та особам без громадянства у в’їзді на тимчасово окуповані території в Донецькій 
та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзді з них 
згідно з Порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, 
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р. № 367 
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 46, ст. 1485), та Порядком в’їзду осіб, переміщення 
товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, 
переміщення товарів з таких територій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2019 р. № 815 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 70, ст. 2446);

7) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 
релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у 
тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського 
харчування) без одягнутих усіма учасниками та організаторами заходу засобів 
індивідуального захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та 
рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Обмеження, передбачені цим підпунктом, не застосовуються за умови наявності в 
усіх учасників та організаторів заходу документа, що підтверджує отримання повного
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курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього COVID-сертифіката України, виданого в 
Україні відповідно до Порядку формування та використання сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 
зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
червня 2021 р. № 677 “Деякі питання формування та використання сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від 
зазначеної хвороби” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342) (далі - 
міжнародний, внутрішній сертифікати), або іноземного сертифіката, що підтверджує 
вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати), або 
однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені 
сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат 
тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної 
хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу 
електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

8) здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним 
транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі 
маршрутного таксі, в електричному (трамвай, тролейбус), залізничному транспорті, у 
міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному 
сполученні, в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена 
технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних 
документах на такий транспортний засіб.

Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального 
захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, та здійснює контроль за 
використанням пасажирами під час перевезення засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно;

9) діяльність суб’єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких:
не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між 

клієнтами не менш як 1,5 метра;
не забезпечено працівників засобами індивідуального захисту, зокрема захисними 

масками або респіраторами, та не здійснюється належний контроль за їх використанням;
здійснюється обслуговування покупців без одягнутих засобів індивідуального 

захисту, зокрема захисних масок або респіраторів, які закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовлених самостійно, за винятком обслуговування за межами будівлі суб’єкта 
господарювання (через вікна видачі, тераси тощо);

не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального 
захисту в окремі контейнери (урни).»

б) для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки:
«6) проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, 

релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів (у 
тому числі в розважальних закладах (нічних клубах) і закладах громадського 
харчування) за участю більше однієї особи на 4 кв. метри площі будівлі або території 
(якщо захід проводиться на відкритому повітрі) або наповненістю залів понад дві 
третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення двох рядів 
відвідувачами і одним порожнім рядом) у кожному окремому залі, крім заходів, 
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, проведення кваліфікаційного іспиту на право на зайняття нотаріальною 
діяльністю, тестування на знання законодавства у сфері державної реєстрації осіб, які 
мають намір виконувати функції державного реєстратора, атестації здобувачів у формі 
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єдиного державного кваліфікаційного іспиту (включно з апробаційним проведенням 
єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних 
інтегрованих іспитів “Крок” (далі - атестація здобувачів), проведення заходів з 
оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього 
незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно- 
технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), 
проведення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та 
його регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення 
офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових 
видів спорту професійних спортивних клубів із глядачами з наповненістю споруд, 
приміщень не більш як дві третини місць і за умови дотримання учасниками таких 
заходів відповідних санітарних та протиепідемічних заходів і здійснення обов’язкового 
щоденного контролю за станом здоров’я учасників;

7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання 
відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури з наповненістю кінозалів 
або залів понад дві третини місць (розміщення здійснюється з дотриманням заповнення 
двох рядів відвідувачами і одним порожнім рядом) або понад 50 відсотків місць 
(розміщення здійснюється з дотриманням шахового порядку, зокрема для груп із двох 
осіб) у кожному окремому кінозалі або залі;

11) розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані 
меншій, ніж 1,5 метри за сусідніми столиками та більш як чотири особи за одним столом 
(без урахування дітей віком до 18 років), за умови, що відвідувачі заходять до закладу і 
пересуваються по ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту, зокрема 
респіраторами або захисними масками, що закривають ніс та рот, у тому числі 
виготовленими самостійно (крім часу сидіння за столом для приймання їжі та/або 
напоїв);

14) відвідування закладів освіти здобувачами освіти у разі, коли на самоізоляції 
через контакт з пацієнтом з підтвердженим випадком COVID-19 перебуває більш як 50 
відсотків здобувачів освіти та персоналу закладу освіти;

15) проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю 
здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

15 і) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім закладів освіти, в яких не 
менш як 80 відсотків працівників мають документ, що підтверджує отримання повного 
курсу вакцинації, чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 
сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини 
(зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку 
дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування 
методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, 
чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

17) діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не забезпечують можливість 
обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів загальної 
площі приміщення, басейнів - більше ніж чотири особи на одній доріжці для 
індивідуальних занять або шість осіб для спортивно-тренувальних груп;

18) відвідування пунктів (місць) тимчасового тримання осіб, пунктів тимчасового 
перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та 
пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу 
особам, які перебувають в таких пунктах;

19) відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім’ї, 
родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на 
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тиждень) установ і закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно 
проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з 
інвалідністю, особи із стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, 
установ і закладів, що надають соціальні послуги сім’ям (особам), які перебувають у 
складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають, соціальні послуги 
екстрено (кризово);

21) діяльність закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно- 
курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні послуги, реабілітаційних 
установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, а також стаціонарних відділень 
первинного та складного протезування протезно-ортопедичних підприємств, що 
належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку).

На вході до передбачених цим пунктом закладів, місць проведення заходу, де 
встановлено обмеження щодо максимальної кількості осіб залежно від площі, розмішуються 
інформаційні матеріали із зазначенням можливої максимальної кількості відвідувачів.

Обмеження, передбачені підпунктами 6, 7, 11, 17 та 21 цього пункту, не 
застосовуються за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), крім осіб які не 
досягли 18 років, та не менш як у 80 відсотків організаторів заходу (співробітників 
закладу) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, чи 
міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що 
підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті 
сертифікати), або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної 
вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони 
здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, 
негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або 
одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням 
мобільного додатка Порталу Дія (Дія).»

Виконавчим органам Української 
міської ради, старостам сіл, 
суб’єктам господарювання усіх 
форм власності, підприємствам, 
установам, організаціям на 
території Української міської 
територіальної громади

1.2. У межах компетенції вжити заходів щодо забезпечення дотримання 
обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки поширення COVID-19 на відповідних територіях з дотриманням вимог 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення 
карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COV1D-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів 
України від 13 вересня 2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677».

Термін: з 23 вересня 2021 р., на час 
дії карантину.
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Відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами та з 
питань надзвичайних ситуацій і 
цивільного захисту, сектору 
соціальних та гуманітарних питань.

1.3. Спільно з КНП УМР «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
забезпечити щоденну оцінку епідемічної ситуації на території Української міської 
територіальної громади.

Термін: постійно, на час дії 
карантину.

Відділу оборонної роботи, взаємодії 
з правоохоронними органами та з 
питань надзвичайних ситуацій і 
цивільного захисту, сектору 
інформаційної політики та 
комунікації з громадськістю

1.4. Провести інформування серед населення Української міської 
територіальної громади щодо виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України 
від 09 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 
CoV-2», зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 
2021 р. № 954 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677», щодо дотримання обмежувальних 
протиепідемічних заходів, передбачених для «жовтого» рівня епідемічної 
небезпеки.

Термін: з 23 вересня 2021 р., на час 
дії карантину.

Відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами та з 
питань надзвичайних ситуацій і 
цивільного захисту

1.5. Про стан виконання пп. 1.2 - 1.4 цього протоколу інформувати секретаріат 
Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій та Обухівської районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій, встановленим порядком і у визначені терміни.

Термін: з 23 вересня 2021 р., на час 
дії карантину.

СЛУХАЛИ: 2. Щодо стану охоплення вакцинацією вчителів та працівників 
закладів освіти.

ДОПОВІДАЧ:

Корзун Валентин Леонідович - начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органами та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту 
виконавчого комітету Української міської ради.
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ВИРІШИЛИ:

КИП УМР «Центр первинної 
медико-сапнітарної допомоги», 
управлінню гуманітарного розвитку

2.1. Вжити заходів щодо максимальної вакцинації працівників закладів освіти та 
закладів охорони здоров’я в тому числі, при потребі, за допомогою виїзних мобільних 
вакцинальних сесій.

Термін: постійно на час дії 
карантину

Управлінню гуманітарного
розвитку

2.2. У зв’язку із встановленням в Україні, у тому числі на території Української 
міської територіальної громади, «жовтого» рівня епідемічної загрози, категорично 
забороняється доступ на територію та у приміщення навчальних закладів сторонніх осіб. 
Доступ сторонніх осіб здійснювати за погодженням із засновниками (засновником) 
навчального закладу.

Термін: постійно на час дії 
карантину

2.3. Проводити щоденний моніторинг кількості вакцинованих працівників 
закладів освіти на території Української міської територіальної громади.

Термін: щоденно на час дії 
карантину

2.4. Спільно із сектором інформаційної політики та комунікації з громадськістю, 
провести інформування не лише вчителів та працівників закладів освіти, а також їх 
родичів та родичів здобувачів освіти.

Термін: постійно на час дії 
карантину

СЛУХАЛИ: 3. Про прийняті рішення позачергового засідання Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
від 21 вересня 2021 року.

ДОПОВІДАЧ:

Корзун Валентин Леонідович - начальник відділу оборонної роботи, взаємодії з 
правоохоронними органанми та з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту 
виконавчого комітету Української міської ради.

ВИРІШИЛИ:

3.1. Взяти до уваги, що з метою забезпечення управління невідкладними заходами 
під час виникнення надзвичайної ситуації регіонального рівня на території Київської 
області призначено керівником робіт з ліквідації медико-біологічної надзвичайної 
ситуації природного характеру регіонального рівня - заступника голови Київської 
обласної державної адміністрації - Олега ТОРКУНОВА.
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3.2. Пункта № 1.4, 1.6, 2.2, 2.3 протоколу № 20 від 21 вересня 2021 року 
позачергового засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної 
безпеки та надзвичайних ситуацій взяти до відома.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. №409 «Про 
затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно- 
екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» рішення комісії, прийняті у межах її 
повноважень, є обов'язковими для виконання органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими 
на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Заступник голови комісії Руслан САДОВСЬКИЙ

Секретар комісії Валентин КОРЗУН


