oi державноi

володIн

)кол

Nь2
черговогозасiдан-ЙК_4tвськ9_i99т_.}.чi_1**|::Iffi'i*
м.

27 сiчня 202l

Киiв

року

голова Киiвськоi обласноi
державноi адмiнiстрачii
члени KoMicii та запрошен1 (за списком)

Головyвав: Володiн Василь Геннадiйович
Присчтнi:

Порядок денний:

влади ,1,у!-,t9вого самоврядування
1. Ппо готовнiсть органiв виконавчоi
yстанов
органiЗаЦiЙ ДО РеаГУВаННЯ На
к"ir,.iiъЧ"оЪЪЪ"-ь-пiд"Ь"сцýтв, Ъза н i з та
них умов.
ус кладнення м погод
цii, п о в
""дiБй "ЪЪ "Ёйiу;
з порушенням вимог
2. Щодо виявлення та встановлен,нg фактiв надання
людей пtiiилого BiKy, осiб
законодавства послуг , про*"riй;;;7;-бо]йрr*ання
киiвськiй областi та вжиття
з iнвалiднiстю ;;l;'йi-fрЬйчдян тц_учl.ч::тý_т
;rбдБ до припинення TaKoi незаконно[ дtяльностl.

йffiБi

3. Рiзне.

виконавчоi
СЛУХАЛИ: 1. Црg гот.овнiсть . органiв
"":a"л_]:_.,:i:,у,"::
та органlзацlи до
Ъiдпрт_€
м
ств, установ
Киiвськоi областi,
самоврядування
ситуацii, повоязанi
реаryвання на можливi надзвичайнi
умов.

з

ускладненням погодних

областi
УкраiЪи уJ кйi'вськiй
---'--F
дорlг у
автомобiльних
Служби
Начальник
Вячеславович
ничiк Руслан
киiвськiй областi
патрульноi
-Ёацiональноi'по:riцii
максим дндрiйович _ заступник н1:_ч,ь1111_}поавлiння
..
;.г-в тF
. епмаков
t(иlвс] ькiй областi департаменту патрульноl полlцrr
полlц11

ВИРIШИЛИ:
1.1.Iнформацiю взяти до вiдома,

уппавлiнню комунiкацiй Киiвськоi
об.iiдержадмiнiстil.ачii, районнипr
держаЪним адмiнiстрацiям, виконавчим

2

KoMiTeTaM сiльських, селищних, мiських
рад

1.2. Щовести до насепення через засоби масовоi iнформацiт про ускладнення
погодних умов та порядок дlи пlд час негоди.
TepMiH: на час ускладЙення погодних

умов

,Щепартаменту житлово-комунального
господарства та енергоефективностi
Киiвськоr облдерлсадмiнiстрацii, ПрАТ

(ДТЕК Киiвськi регiональнi
електромережЬ>, IIАТ <<КиiЪоблгаз>),
суб'екгам господарювання у сферi
теплопостачання

1.3.Забезпечити стulле функчiоgrвання си9}9Y 9л_ектро-, тепло та г.вопостачання
населених пунктiв та потенцlйно неоезпечних oo,ekTlB.

TepMiH: на час ускпаднення погодних
умов

Управлiнню комунiкацiй Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii, управлiнпю
пасажирських перевезень Киiвськоi
облдержадмiнiстрацii, службi
автомЪбiльних дорiг у Киiрс.ькiй областiо
раЙонним державним адмiнrстрацlям,
виконавчим KoMlTeTaM сlльських,
селищнихо мiських рад
1.4. органiзувати.доведення повiдомлень про очiкув_ан9 Y9tIg4F9уFl:тIацii на
дорогах до перевiзникiв та iнформування водiiв через засоьи MacoBol lнформац11.

TepMiH: на час ускпаднення погодних
умов
,.Щепартаменry регiонального розвитку
Киiвськоi обласноi державноi
адмiнiстрачii, службi автомобiльних
лорiг у Киiвськiй обла:тr]_,__,__
районним державним адмlнlстрацlям,
виконавчим KoMlTeTaM сlльських,
селищних, мiських рад
1.5. Забезпечити. профiлактичне оброблення 19ц9тць_9|9

пр_ибирання

,ч_9крlтlз
снiгу на автошляхах i внаселених пунктах вiдповlдно до технlчних регламентlв.

TepMiH: на час ускладнення погодних
умов

з

Управлiнню пасажирських перлевезе
КиiЪськоi облдержадмiнiстрачii, службi
автомобiльних дЬрiг у КиЦсркiй областi,
районним державним адмlнlстрацrям,
виконавчим KoMlTeTaM сlльських,
селищних, мiськи* рчд

1.6. Встановити контроль за органiзацiею пасажирських перевезеЧР, cp_o_e,Iacнo
ffд;^обйЁ*."ня руху транспорту та^ не допусi<ати вИiЪД аВТОбУСiВ
з"р"иrii""fйЁй;
людьми у перiод ускладнення погодних умов.

TepMiH: на час ускладнення погодних

умов

Службi автомобiльних дорiг у Киiвськiй
областi, районним державним
адмiнiстрацiям, виконавчим KoMiTeTaM
сiльськпх, селищних, мiських рад
1

.

7. Пiдготувати мiсця для тимчасових стоянок, транзитного транспорту.

TepMiH: на час ускладнення погодних

умов

Службi автомобiльних дорiг у Киiвськiй
об.riастi

1.8. В разi необхiдностi своечасно lрyц,yзrи рiшення щодо обмеження руху
транспорту ia iнформувати перевiзникtв та водllв.
TepMiH: Постiйно

Головному управлiнню ДСНС Украiни у
киiвськiй областi
1.9. Привести в готовнiсть мобiльнi пункти обiгрiву для надання допомоги
заторlв.
учасникам дорожнього руху у випадку виникнення автомоОtльних
TepMiH: Постiйно

уппавлiнню патрчльноi полiцii

Киiвськiй оýцqфi
ýr?ШJ#;i'oi

в
депар-гаменту.

полiцii Нацiональнбi полiцii

1.10. Збiльшити кiлькiсть патрулiв для реryлювання руху на час сильних
снiгопадiв i ожеледi;
забезпечити на дорожнiх постах iнформування в9лiiв великовагового
транспорту про введенi обмежецня по марцруту руху ,а_ т99?"ечити контроль за
дътримdнйям-водiями режимiв обмеження або припинення руху;
органiзувати суг.Jровiд технiки оперативни} i сп9l1i_аль11}.:|Jжб, автомобiлiв з
людьйи, для яких_. iёнуе загроза життю та здоров'ю,_ ад9О1911 ,_,I19_?_тдамт:
транспортних засобiв' якi перёвозять товари першоi необхtдностl на дшянк€lх дорlг
з ускJIадненим рухом;

4

органiзувати взасмодiю на мiжобласному pigyi щодо обмiну iнформацiею та
своечасного оомеження руху транспортних засооlв, спрямування руху оо,lзними
шляхами або до мiсць тимчасовоt стоянки.
TepMiH: на час ускладнення погодних
умов

2. Щодо виявлення та встановлен.нg фактiв надання з_порушенням вимог
законодавства послуг з проживання таlабо утриманJIя.люлф поiилого BiKy, осiб
з iнвалiднlстю та lнших гро.мадян групи.ризику в киlвськlи ооластl та вжиття
заходlв до припинення Takol незаконноr дrяльностl.

.

Меща!r_ .I.op Вiкторович .
дир.ектор департаменту соцiального захисту
населення КиiЪськоi облдержадмiнiстрацii

Очеретяний Максим Анатолiйович за.ступник начальника Головного

управлiнЬ Нацiональноi полiцii

в

Киiвськiй областi

ВИРIШИЛИ:
2.1. Iнформацiю взяти до вiдома.

Головам ._ районних
державних
адмrнrстрацlи, виконавчим KoMlTeTaM
сlльських, селищних, мrських рад

2.2. Надати iнформацiю щодо...надавачiв соцiальних послуг недержавного
сектору.,_розташованих на територ11 вlдповlдних адмlнlстративно-територl€rпних
одиницi Кйiвськоi областi до департаменту цивiльного.захисту, оборони та взаемодi'i
з правоохоронними органами Киiвськоi облдержадмiнiстрацii в паперовому_виглядi
("yjr.ВишгЬродська, 2|,м. Киiв, 04074) та на електронну адресу: unskoda_zv@ukr.net.
TepMiH: до 1б:00 29 сiчня 202l року

2.З. Проводити комiсiйне обстеження надавачiв .соцiальних послуL р_qзом iз
представниiсамч. територizlпьних орган.iв _Нацполiцii, ,Щержпрацi, . ЩСНС... та
громадськостl. rlpo результати про_ведецо1 роOоти lнQормувати секретарlат KoМlcll на
електронну адресу : (unskod a_zv

@!ukr. net).

TepMiH: щочетверга до 15:00

2.4. З..а р.езультатами проведених.обстежень, у разi виявлення/пiдтвердження
незаконно1 дlяльност1 надавачlв__ соцl€tльних послуг, поlн(рормувати вlдповlдн1
територiальнi пiдроздiли ГУНП у Киiвськiй областi.
TepMiH: негайно

Головному управлiнню ДСНС УкраiЪи у
киrвськlи
ооластl, .. l олов.цому
yправлiнню нацiональноi
полiцii y
kи*iвськiй
Головномi
КиiвськiЙ
у!равл.iння Щержпраii
ооластl

областi.
у

5

Про результати проведеноТ роботц та вж,итi заходи iнформувати ceкpeTapiaT
KoMiciT на ёлектрЬнну алре'су: (unskoda_zv@ukr.net).
.2.,.5.

TepMiH: щочетверга до 16:00

соцiального _лзахисту.
киiвськоi
облдержадмiнiстрацii, службi у.с.правах.

.Щепартаменту
населення

дiтеЙ

та

облдержадмiнiстрацii

ciM'[

Киilвськоr

2.6. Надавати

iнформацiйно-методичну. допомоry райлертlдуiчi:тлцg*
виконавчим KoMiTeTaM с[льських, селищних, мiських рад щодо включення надавачlв
послуг до Реестру надавачiв та отримувачiв соцtальних послуг.

TepMiH: постiйно
а рта м.ен-ry охорон и здоро_в'я
иi[всько[ оОлдержадмlнrстрацll

lеп

закJIадiв ох9ц9,н1 злоц99]1_I_ Цyi".ькiй областi тJIодо
готовност1 надання медично1 допомоги у разl.виниlшеннlн_аry_1lI:1Цy1_:Lчрцiй та
пожеж в органiзацiях, установах i закладах з цiлодобовим переоуванням людеи.
2.7

. Провести перевiрки

TepMiH: негайно
,.Щепартаменту цивiльного захисry,
'оборriни
тq взасмод[i з правоохороннимп

оDганами Киiъськоi
облдержадмiнiстрацii

2.8. Узагапьнену iнформацiю щодо виявлених та встановлеJIих Ф_цтil тздlуj11i
порушенням вимог-закбнбдавства по9лу1 1 11ротч!lну_.]{fо утримання цуёелч
похилого вlку, осiб з iнвалiднiстю та iнших цромадян. групи рЦЗИК} Та ПРОВеДеНО1
роботи щодо Ъстановлення та притягнення до вiдпочцальност, обласноi
9_ч9l__пц":9Iт_11_цо.,
державно1
iдiйснення .незаконноi дiяльностi, надавати головi Киiвськоi
адмlнlстрац11.
TepMiH: до 12-00 щоп'ятницi
д

.9

3. Рiзне.

er

Секретар KoMicii

й/

ý\

Анжела ЛЕгкА

йЙtо*r6//#

