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протокол JET"-позачергового засiдрння Щиiъсько'i облБноi koMicii з питань
ffi;Ъilйft,й

м. Киiв

Головчвав: Володiн Василь Геннадiйович

Присчтнi: члени KoMiciI та запрошенi

02 жовтня 2020 року
I голова Киiъськот обласноi
, державноi адмiнiстрацii
(за списком)

_лл--L-Iро пр_ отиепiдемiчний стан на територii КиiЪськоi областi, пов'язаний iз
Ъ%'#i' Ре СПlРаТОРН ОЮ ХВОР О бОю С OVID'- l 9, Ъ причин еною порЪ;ЪфiЁ oii 

-ý 
ziПS:

Порядок денний:

2, ЩОДО С:РjУ__:4i}_СЦ9ННЯ ВиПлат м.едичним Iа iншим працiвникам закладiв
9}9Р_ОДИ ЗДОРОВ'Я, ЩО беЗПОСередньо зайнятi у лiквiдЪцiТ 

^.iili.]"Тi^Ъi-iiдi#Ё"."ri
ЗаХОДiВ З ЗаПОбiГаННЯ пошиоённю гостроi цр.-рчарiЪi--ii.ББЪiЪ*- iбчiЬ_ r q,
:IРl"лТl'Ц {Чry1ТlryУ::Ч ý+KS -cov-lT iЪ п,пу"анням пацlентlв 1з випадкамигостроl респlраторноi хвороби COVID-19. '

З, Щодо розробл_ення комунiкацiйного 
"a95ул_о_перативного 

iнформування
19::+:ЧЧ: ЧеРеЗ ЗаСОбИ MacoB_oi' 

_ 
iНформацii, соцiальнi ^ мережt та 1нш1 канали

::.9.11ч9ччI про епiдемiоло"Lччу .ситуацiю додо поширення covlD-19 таважливост1 дотримання протиепiдьмiчних заходlв.

л,,,.j:,_ЦОДЧ_ПОПеРеДЖеННЯ .ПОЖеЖ В екосистемах та забезпечення безпечноiжиттедlяльностl населення Киiъськоi областi.

5. Рiзне.

ffi ,1,.f 
рщ;ъъь,;lъT;*"Iхъръа"ff 

оё8$iьýъi""'ъч"lu*l,*

_ ГринчУк Галина МиколаiЪна - в.о. диDектоDа лепжавноТ vетят* 
^ртл 

ttVтl.iъо,

;Р,Ё"Ъ:ftlf*#Я&r"+}r"Ё##Ъ".i,ii"ff 
tоЪ"f ;Ё#Р"#"_р?#3#,11#";йтж;fr ътf lffi fi ##

,о"о"?fЁЁf^.Оri-Ы,iТ#.-ВаЛе.НТИНОВИЧ - в.о. директора департаменту охорони
Аксенов I|-ор-,}{"ýоa-1"_9Ё.11 -- 4чректор ё:-пlдlyенту цивiльного захисту,оборони та взаембдii з правоохороннимй оргаЪами оОлдержадмiнiстрацii.

ВИРIШИЛИ:



1.1. ВЗЯТИ ДО вiдо.ма, що стацом на 18.0q год. 01 жовтня 2020 року, за
iу9т,чзчi9рд:qтlву.91.чýтаной<lкйьсiкйй-ЬопuЪil,йЪЙЁ;Щ;fi 1Ъ#ЙЪоз
_yлlр:111}l_тt_т9рIторЦ КД"л"_тg областi лабораторно пiдтвер^джеirо gЦZВ 

"Йпiдкiвкорочавlрусно1 хвороОи (COVID- l 9).

_.л_л:l_ДЧ9I З.? DеЗУЛЬТатами Ц4R:дослiджень пiдтверджено 140 нових випадкiв
короцавiруiноТ хЪороби (COVID- l 9).

ýб39 irацiснтtв одуж€tли, зафiкбовано 18б леlальних випадкiв.
Wчнёспостеf ё"жЪн"?"ir-айй;"й1r.iiГЪъБai;й;.-
1.2. Взяти. до вiдома, що на виконання пунктiв I - 4 постанови Кабiнету

ЦlЧ.:Рil УКРаiНИ вiд22 iиrtня2ОЦцqту Nr 64rl<ПЪЪ 
"сru"о"r,ення..карантину 

тазапроваДження jIос.},IлеIlIх протиепiдемiчнцх _э9хоДiв на територii iз значним
ДЧЧlРilЧТЧ,|9:IРrl ЦеСПiРаторноi хвороби COVID-l9, спричиненоi KopoHaBipycoм
DAttb-Uoy -z>> (зl змlнами),. прqlодолу позачергового засiдання ДержавЪоi коiиiсii зпитань техногенно-екологlчноi 9ез.пеки.та надзвичайних ситуацiй.Nч 3{..вц Q1
Т9j:УЪЛЯЗ_ц9р_aдц(енцд голови Киiвськоi обласноi державноi Ьдмiнiстрацii вiд з tлипня 2{J20 року Ns 368 (Цро встановленчц карантину та запровадження посиленихпроти€пlдемlчних захоцlв на територii Киiвськы областi або iT окремихадмiнiстРатирно-Територiалъццх_лодиницях 1з значним поширенням гос
р.._gтiрllЬрlgiлlворЪби 

'99VIО:l9;ЪпрЙ;"."Ът *_"р";;;Ьу;Ъ; SДЁS1ё"\i;:РЁi
змtнами) з UU.UO години 05 жовтня2020 року для Киiвськоi областi установлено:

- (ПОМаРаНЧеВИЙ>> РiВенц епiдемiчноi небезпеки поширення COVID- 19 натериторtt мм. lрпiнь, Фастtв та Баришiвського i Киево-Святошйнського районБ;

- (жовтиfu> piBeHl ЧИ.riчноi небезпеки поширечFя COYID-19 ца територii
*Y:лД'J1 lФ_цй Березанъ, Бориспiль, БродарЙ] Fr";,- В;ЪЙ*iЙ ^боу*,",

|L.Р:I_:I_aЧ,_ LЛglУТИч . Та Бiлоцелкiвського,- БориспiлЪського, _Боро;iянсьЙого,
RР9_"_?Р:|I9I9, tJаСИЛЬКtВСЬКОГО, Кагарлицького,лМакарiвського, Ми}онiвського,
99r:l"_::s9l_9l _л Д:р:::л?р:}у.пдццтiького, 

'РокитнЪнського, 
: Сййрёiко.о,

Uтавищенського, l аращанського, Фастiвського, та Яготинського районiв;

-.__| на територii решти районiв,.мiст обласного значення та отГ КиiЪськоi
ооластl застосовуються протиепlдемiчнi заходи, передбаченi для (зеленого>> рiвняепiдемiчноi небезпеки.

Виконавчо$у .KoMiTeTy Iрпiнськоi,
Фастiвськоi мiських рад та
Бари шiвськiй, Кисво]Святошинськiй,
районним державним адмiнiстрацiям

, _'1.i.Лl:л.ДiУllii ýlц9ЧIlну на територii мм. Iрпiнь, Фастiв та БаришiвсJ-кого
l кисво-u вятошинського районtв запров_адити протиепiдемiчнi заходи, ^передбаченi
ДЛЯ ((ПОМаРаНЧеВОго>> рlвня епiдемiчноi небезпёки, з 00.00 години 05 iковЪн я 2020
року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантпну

Виконавчим KoMiTeTaM Бiлоцеркiвськоi',
Церезанськоi, Бориспiльськоi,
Б рЪва рськоi'.'Бч.iан cbKoi'.
вiсилilкi всь icoi'. обчхiвсiкоi
Переяславськоi', СлЪвутицькоi мiських
р,ад та БiлочgtцвськiЙ, Бориспiльськiй,
,ьородянськlи. ъDоваDськiй.
Ваёилькiвськi й_, Та гфл и ч ьiсiй,
ЦIакарiвськiй, Ми ронiвськiй,ОбухiЬськiй, Пецеiслав-Хме.,iьницькiй,
рокитнянськiй. Скви пськiй.
Ставищенськiй, Тараiцансьiсiй,



Фастiвськiй, Яготонськiй районним
державнпм адмrнlстрацlям

1.4. На перiод дii_карантцну на.територii мм. Бiла I_{epKBa, Березань,
Р9РИСпiль, Бровари, ýуrЪ, . ВаЪилькiв, ^ Офхiв, Пере"слаБ ' еiЬ"уiй" та
Dlлоцеркlвського, _. Ьориспlльського,. Бородлнського, Бровhрського,
tJасилькtвського, Кагарлицького, Макарiвськогоl Миронiвського, ОбухiЪського,
flереlслав-ХмельничцЪго, РокитнянсЪкодо, Сквиfсiкого; Сru"йi,iЬrёi*о.о,
19ЦtЧЧ9!59l9, (DаСтiвського, та Яготинськ9го районiв .. зацровадити
црот_иепiдемiчнi заходи, Ц9Р9дбаченi для ((жовтого>> рiвня епiдемiчноi неdезпек", з
00.00 години 05 жовтня' 2020 року.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.

_z 1.|. На територii решти районiв, MicT обласного значення та оТГ КиiЪськоi
оOластl застосовуються протиепiдемiчнi заходиL пе;lедбаченi для (<зеленого> рiвняепiдемiч:rоТ небезпеки, вй_значенi постановою КаdiнБту МiнЁфi;-УБ;Тн; i{T'
ЧЧ" ?q]0 РОКУ Jф 641 <Про встановлення.карантину тЬ запровадження посилених

fr33fiъЦ#ЩТхýr"жТ3чrfi119:Тffi?,н'".J3'ffi ;Нiоrff -ТfЁъ:ё"v:i'JрЁi
змtнами), проток9лу .. п_озачергового - засiдання flержаЁйоi KoMiciT з питань
техногенно-екологtчноI безпеки та _н?дзвиlрйццх ситуацiй Jф э4 вiд .01 жо.втня
?929 Ц_"ТУ, JР,\О;FорядженнялгоJIови КиiЪськоi обласноt державно1 адмlнlстрац11 вlдJl ЛИПНЯ 202О ро5у {Ю 368 пПро встановлеццд_ карантину та запровадження
t_Igillл.ених протиепtдемiчних заходiв на територii Киiъёькоi областi або ii окремих
адмiнiстРативно-Територiа{-ьJaцх_лодиницях ia значним поширенням гос,
респiратiорноi хвобiоби 'сovID- 19, спричиненоi коронавiру.оr*ýifrý:ё"\i_r;"13i
змtнами).

TepMiH: постiйно, на час дi[ карантину

У_п_ра вл i н н ю. ко мун iTp ц iй К иiв с ь ко[
gо{держадмrнlстра цli,
rаидержадмrнrстрацlя Mr
МiськЪиконкома-м (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сПьських, селищни.хл мiських рад
оо, €днаних терпторrальних громад

TepMiH: постiйно, на час дii карантину.

Головночу управgiнню Нацiональноi
полiцii у Киiвс-ькiй. областi,
ГоловнЬму управлiнню
Щржп род-споэiси вслужби в КиiЪськiй
ооластl,
Ра.йде ржад м i н i стра ц iя м,
МiськЪиконкома'м (MicT обласного
значення), виконавчим KoMiTeTaM
сiльськиi, селищни.хl мiських радоб'еднаних територiальних громад

1.7. Забезпечити в межах компетенцiй органiзацiю виконаннrI та контроль за
ё9триманн{м нЕ територii лКиiвськоi областi Ъимог постанови Кабiнету МiйСтрiвУкраiни вiД 22 липня 2020 р. J\Ъ 64I <Про встановлення карантину та



запровадх(еннrI посилених проти€пiдемiчних _эздоД" на територii iз значним
цgщцре_нццI\4 гостроi'респфаторноi хвороби COVID-19, спричиненоi KopoHaBipycoм
SARS-CoY -2>> (зi Ъмiilами), прЬток9лу позачергового засiДанння .Щержавноi KЪMicii
з питань техногенно-екологiчноi безпеки та надзвичайних ситуацй Ns 34 вiд 01
жовтня 2020 року, розпорядження _ Iощо_чи КиiЪськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiТ вiд 31-лЙпня 2020р.оку.JФ 368 пПро встановлg.тIJ_Iя..каранJицу т+
запр_овадження посил€них протиепlдемlчних заходlв на територ11 киrвсько1 ооластr
аоо 11 окремих адмlнlстративно-територlitльних одиницях 1з значним поширенням
гостроi рЪспiраторноi хЁороби COVID-]9, спричиненоi KopoHaBipycoм SARS-CoV-
Z> (зl змlнами.l та цього протоколу.

TepMiH: постiйно, на час дii карантину

ДОПОВIДАЧ: .Свiтлий Олександр Валентиновgч - в.о. директора департаменту
охор они зДороЪ' я КиiЪськоi облдержадмiнi страцii.

ВИРIШИЛИ:

2.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

flепартач.ецу охорон и. здоров'.я
киlвськоl оолдержадмrнrстрацll,
Головам ра{9ннух державних
адмiнiстГацiй, мiським головам (MicT
обласногЪ зна чен ня), сiльськпм_л
селищним, мiським головам об'еднаних
територlальних громад

2.2. Взяти пiд особистий контроль своечасне здiйснення додаткових доплат
м.едичним та l1rши.у працiвникам закладiв охорони здоров'я у. розмiрi до 300
вЦсоткiв заробiтноi плати_(посадового окладу (з пiдвищеннями) з урахуванням
ооов'язк.ових доплат, надоавок) вlдповlдно до законоданодавства, зgдlя_них у
лiквiдацii та пошир€нню сла-гlахiв TocTpoi респiраторноi хвороби COVID-19,
спричиненоi KopoHoBipycoM SARS-CoV-2.

TepMiH: до закiнчення карантину

вlзви

нення виплат ичним та iншим

чинено -Z. та лt

Голов.ам районних державних
адмiнiстрЪцiй, мiським головам (MicT
обласного значення), сiльським,
селищним, мiським головам об'сднаних
територlальних громад

iнформувати департамент охорони здоров'я КиiЪськоi

TepMiH: щотижнево до закiнчення
карантину



5

Щепартачрнл охорони. здоров'.я
ttиlBcbl(ol оолдержадмrн lстрацll

2.4. Забезпечити_ узаг€rльненF4.. отриманоi iнформацii та дотовiдати пiд час
засiдань Киiвськоi обласноr KoMicii з питань техногенно-екологiчноi безпеки та
надзвичайних ситуат\iй. про.стан виплати зазначених надбавок медичним та iншим
працlвникам в динамlцl та вlдсотках.

TepMiH: щотижнево до закiнчення
карантину

ДоПоВЦАЧ:

-

комунlкацlи та

ВИРIШИЛИ:

Жердева
взаемодrr з

директора де*артаменту
ержадмlнlстрацl1.

З.З. Забезпечити координацiю
реалiзацii комунiкацiйного плану.

3.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

. , 3.2. Розробити та затвердити ко.мун.iкацiйний план. оперативI.{ого
iнформування населення через засбби MacoBoi [нформацii, соцiальнl мережl та lншl
канали-сповiщення про епlдемlологiчну ситуатliю щодо поширення COVID-l9 та
важливостl дотримання протиепlдемlчних заходlв.

TepMiH: до 15 жовтня 2020 року

дiяльностi органiв виконавчоТ влади з

TepMiH: постiйно до закiнчення
карантину

Уппавлiнню KoMyHiKa$iF
Sиiвськоi обллержад MlH lcTpa цii,
Sепартачрнл оiорони здоВов'.я
ди.lвськоl оOлдержадмlнrстрацll,
райдержадмiнiстрацiям,
МiськЪиконкомам (MicT обласного
значення), виконавчим.комiтетам
сrльських, селищни.хl мlських рад
оо'€днаних територlальних громад

З.4. Активiзчвати ооботу регiональних засобiв масовоI iнформацii та
телерадiоорганiзацiЙ iнфо'рмацlино-роз,ясню.в€Lльну роботу, у тому ^ числi 

'
закладах освlти, та поширення . соцlЕtльноl реклами _с]r99_qвцо_ проФlлактики
захворювання на гостру- респiраторну хliоробу COVID-I9, ^сп^ричинену



KopoнaBipycoм SARS-CoY-2, з урахуванням пункту 3 резолюцii Прем'ер-мiнiстра
Уiраiни Ъiд 18.08.2020 J\Ъ 35026lz0l|20 i можлиЪих наслlдкlв захворЁваннЪ на Hei.

TepMiH: постiйно до закiнчення
карантину

Аксенов Iгор Миколайович - директор департаменту цивiльного_j?.хисту;.
оборони .та вз.аемодii з правоохоронними органами Киiвсько(
оолдержадмlн lстрац1l.

ВИРIШИЛИ:

4.1. Iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома.

Киiвському обласному та по м. Киеву
управлlнню лrсового та мисливського
господарства,
Головнбму управлiнцю ДСНС УкраiЪи у
киrвськlи оOластlr.
,.Щпартаменту цивiльного захисry,
ооорони та рзаемод.1.1 з правоохоронними
органами киlвськоl...
оолдержад M_l нrстрацll,
l оловам раионних державних
адмiнiстрЪцiй, мiським головам (MicT
обласного значення), сiльським_,
селищним, мiським головам об'еднаних
територlальних громад

TepMiH: до12 жовтня 2020 року.

Киiвсьтому обласному та по м. Киеву
управлlнню лrсового та мисливського
господарства,
Щпартаменту цивiльного захисту,
ооорони та .вза€мод.1.1 з правоохоронними
органами киlвськоr...
оолдержадмrнlстр?цll,
лепартаменту. соцrального захисту
населення киlвськоr
облдержадмiнiстрачiь
l оловам раионних державних
адмiнiстрЪцiй, мiським головам (MicT
обласного значення), сiльськпщ1_1
селищним, мiськпм головам об'сднаних
територlальних громад

. 4.2. Вiдпрацювати €Lлгоритм взаемодii та з€rлучення додаткових сил i засобiв
пlд час гасlння пожеж в екосистемах.

ДОПОВIДАЧI:
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4.З. Уточнити межi селiтебних територiй та перелiки населених пунктiв,
об'ектiв соцiального та господарського пВизнбчення, як[ можуть потрапляти у зони
лiсових та торф'яних пожеж.

TepMiH: до |2 жовтня 2020 року

Киiвському обласному та по м. Киеву
управлlнню лlсового та мисливського
господарства,
Головуriцу управ_цiнню Нацiональноi
полiцii ч Киiвськiй областi.
ГоловнЪму управлiнню ДСНС Украiни у
киrвськlи ооластl,
Щ:партаменту цивiльного захисту,
ооорони та вз_а€мод} з правоохороIоборбни та .вdасмол[i з правоохорЬнними
органами киlвськоr...
оOлде ржадмrнlстра цll.облдержадмiнiстрацii,
Щепаfтаменry. соiliал ьного захисту
населення киlвськоl
о блде ржад M_i н icTpa ц ii,
l оловам раионних державних
адмiнiстрЪцiй, мiськи-м головам (MicT
обласного значен ня), сiльськи!t_l
селищним, мiським головам об'сднаних
територlальних громад

4.4. Провести уточнення планiв еваку.ацii населення iз зон масових лiсових.i
l

торф'яних пожеж у частинн1 детЕtлlзацl1 евакуацlиних 
: 
заходlв та органlзац11

жйттсзабезпечення евакуйованого населення у безпечних мiсцях.

TepMiH: до 12 жовтня 2020 року

Киiвському обласному та по м. Кисву
управлiнню лiсового та мисливського
господарства,
Головномy yправлiнню Нацiональноi
полiцii у Киi'вёькiй. обласJL__ л _ _
ГоловнЬму управлiнню ДСНС Украiни у
Киiвськiй-областi,
.Щеп а ртамен,ту_ соцiал ьного захисту
населення киlвськоr
облде ржадм_iнiстра ч ii,
l оловам раионних державних
адмiнiстрЪцiй, мiським головам (MicT
обласноfо значення), сiльським,
селищним, мiськпм- головам об'сднаних
територlальних громад

4.5. ПоiнФормувати про вжитi заходи ,Щепартамент цивiльного ,1.а_lи9тI;?дооорони та взаемЬдii з правоохоронними оргауами КиТвсь5о'i 9бллержалмrцi_сца{iiз наданням копtй уточнених планlв евакуац11 населення 1з зон масових лlсових 1

торф'яних пожеж.

TepMiH: до t2 жовтня 2020 рок

Щпартаменту цивiльного захисту,
ооорони та вза€модlr з правоохоронними
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органами Киiвськоi...
оолдержадмlнrстрацll

4.6. Узагапьнити iнформацiю про вжитi заходи та поiнформувати дснс.
TepMiH: до 15 жовтня 2020 роцу

5. Рiзне.

Засryпник голови KoMicii

Секретар KoMicii Анжела ЛЕгкА


