
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
17 березня 2020 року                                                                                                          № 206 

м. Київ 
 
 

Про посилення заходів безпеки з запобігання поширенню на території 
Києво-Святошинського району Київської області коронавірусу COVID-19 

 
 

Відповідно до статей 29, 30 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб», керуючись статтею 22 Закону України «Про місцеві 
державні адміністрації», постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 
2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 
11 березня 2020 р. № 211», з урахуванням рішення позачергового засідання 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайної 
ситуації від 10 березня 2020 року (протокол № 2), розпорядження Київської 
обласної державної адміністрації від 17.03.2020 № 149 «Про запобігання 
поширенню на території Київської області гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», рішень Київської 
обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 10.03.2020 та від 16.03.2020 (протоколи № 3, 4), зважаючи на 
актуальність загрози погіршення епідеміологічної ситуації в Україні та з метою 
попередження розповсюдження коронавірусної інфекції (COVID -19) на 
території Києво-Святошинського району Київської області:  

 
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, міським, 

сільським та селищному голові району забезпечити: 
1.1. організацію виконання та контроль за дотриманням на території 

району вимог постанов Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року         
№ 211, від 16 березня 2020 року № 215, відповідно до яких з  
12 березня до 3 квітня 2020 року установлено карантин та заборонено: 

1) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року проведення 
всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, 
рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, 
необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування; 
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2) з 00 год. 01 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року роботу 
суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема 
закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-
розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, 
закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім 
роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, 
лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, 
провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної 
діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із 
застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення 
відповідного персоналу засобами індивідуального захисту; 

3) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року: 
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом у межах населених пунктів, міжміському  внутрішньообласному і 
міжобласному сполученні (крім перевезення легковими автомобілями); 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному транспортному 
засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на внутрішніх 
маршрутах у звичайному режимі руху; 

перевезення понад 10 пасажирів одночасно в автобусах, які виконують 
регулярні пасажирські перевезення на автобусних маршрутах в режимі 
маршрутного таксі. 

4) з 12 год. 00 хв. 18 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року перевезення 
пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення 
(приміському, міському, регіональному та дальньому). Дозволяється здійснення 
акціонерним товариством «Українська залізниця» окремих пасажирських 
рейсів у внутрішньому залізничному сполученні Київської області, рішення 
щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з 
Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров’я. 

1.2. контроль за своєчасним і повним проведенням профілактичних і 
протиепідемічних заходів. 

 
2. Міським, сільським та селищному голові забезпечити: 
подання щодня до 16:00 відділу до інфраструктури Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації Київської області інформації про здійснення 
заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби               
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для її узагальнення та 
інформування департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації; 

безперебійну роботу закладів роздрібної торгівлі продуктами харчування, 
пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 
призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 
діяльності. 
 

3. Відділу інфраструктури забезпечити підготовку узагальненої             
інформації для інформування департаменту охорони здоров’я Київської 
облдержадміністрації щодня до 17:00. 
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4. Рекомендувати закладам охорони здоров’я Києво-Святошинського 

району Київської області комунальної форми власності забезпечити:  
тимчасове припинення проведення планових заходів з госпіталізації та 

планових операцій, крім термінових та невідкладних;  
максимальну готовність та перепрофілювання підпорядкованих медичних 

закладів для прийому та лікування інфікованих хворих у тяжких станах.  
 
5. Управлінню соціального захисту населення райдержадміністрації 

забезпечити запровадження механізмів доставки продовольства та предметів 
першої необхідності одиноким особам похилого віку. 

 
6. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям забезпечити 
організацію позмінної роботи працівників, а за технічної можливості - також 
роботи в режимі реального часу через Інтернет.  
 
       7.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації згідно із розподілом обов’язків. 
 
 
 
Виконувач обов’язків 
голови адміністрації підпис                    А. КОШИК 


	РОЗПОРЯДЖЕННЯ

