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РИТУАЛЬНА СЛУЖБА

СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ 

КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОЕО ОБСЛУГОВУВАННЯ” 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПРОТОКОЛ № 5
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій підприємства

«03» квітня 2020 року м. Київ

Головував:
Голуб Олександр Олексійович -  директор 

Присутні: члени комісії відповідно до наказу № 41 від 16.03.2020
Ференець Костянтин Олександрович -  заступник директора 
Півчук Олександр Іванович -  начальник підрозділу загального

забезпечення
Козачок Світлана Євгенівна -  головний бухгалтер
Чехоева Наталія Михайлівна -  провідний юрист
Ільїна Раїса Миколаївна -  старший інспектор з охорони праці

СЛУХАЛИ: К.О. Ференець, що в зв’язку з продовженням режиму 
надзвичайної ситуації в місті Київ та відповідно до Розпорядження КМДА 
від 16.03.2020 року №444, Закону України № 3219 від 17.03.2020 "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникнення і поширення корона вірусної хвороби (СОУГО-19), постанови 
Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №11 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОУШ-19, 
спричиненої корона вірусом 8АК8-СоУ-2» виникає необхідність забезпечення 
безперебійної роботи ритуальної служби спеціалізованого комунального 
підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового 
обслуговування» виконавчого органу Київради (Київської міської державної 
адміністрації) в умовах надзвичайної ситуації.

ВИРІШИЛИ:

1.3 метою уникнення виникнення і поширення корона вірусної хвороби 
визначити порядок проведення первинних протиепідемічних заходів при 
виявленні хворого з урахуванням санітарно гігієнічних норм.

1.1. ізолювати працівника з ознаками хвороби, з метою відокремлення;



1.2. забезпечити можливість транспортування працівника з ознаками 
хвороби додому, або викликати швидку медичну допомогу в залежності 
від ознак захворювання для уточнення клінічного діагнозу ;

1.3. під час транспортування використовувати бар’єрні заходи недопуш;ення 
інфікування (маски, ізоляційні халати, рукавички);

1.4. після провести дезінфекцію автотранспорту, дезінфікуючими засобами
1.5. приміщення в якому перебував працівник з ознаками хвороби ретельно 

продезінфікувати, особливо приділити увагу робочому місцю 
працівника;

1.6. після дезінфекції провести наскрізне провітрювання приміщення;
1.7. дотримуватись безпечних методів проведення очищення і дезінфекції в 

залежності від дезінфікуючого агенту які зазначені в інструкції ;
Відповідальні: керівники структурних підрозділів

Підписали:
Голова комісії:

Відповідальний секретар


