РИТУАЛЬНА СЛУЖБА
СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИСМСТВО
„СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ”
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
ПРОТОКОЛ № 2
засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій підприємства
«23» березня 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
Курбет Антоніна Іванівна - начальник економічного відділу
Козачок Світлана Євгенівна - головний бухгалтер
Чехоева Наталія Михайлівна - провідний юрист
Ільїна Раїса Миколаївна - старший інспектор з охорони праці

СЛУХАЛИ: К.О. Ференець, що відповідно до протоколу Постійної
комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 06.03.2020 №8 визнано на території м. Києва існує
потенційна загроза виникнення надзвичайної ситуації природного
характеру (відповідно до Класифікатору надзвичайних ситуацій,
затвердженого та введеного в дію наказом Держспоживстандарту України
від 11.10.2010 № 457 відноситься до категорії «Надзвичайна ситуація
природного характеру» код 20711 «Надзвичайна ситуація, пов’язана з
екзотичним та особливо небезпечними захворюванням людей (окремі
випадки)», яка може набути регіонального рівня (відповідно до пунктів 4 та
9 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.03.2004 №
368).
В зв’язку з введенням 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 коронавірусної хвороби
(СОУШ-19), постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020

року №11 «Про запобігання поширенню на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-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.

З метою належної організації забезпечення перевезення працівників
підприємства в умовах надзвичайної ситуації:
1.1 забезпечити працівників відповідними перепустками в разі переміщення
міським транспортом до роботи та додому;
1.2. працівники, які переміщуються до роботи власним автотранспортом
запропонувати підвозити колег;
1.3. зобов’язати щоденно здійснювати проведення дезінфекційних заходів
(вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів) у салоні
автомобілів;
Відповідальні: керівники структурних підрозділів
2.
З метою уникнення виникнення і поширення коронавірусної хвороби:
2.1. проводити щоденний усний інструктаж працівників з техніки безпеки
при надзвичайній ситуації;
2.2. інформувати працівників про епідеміологічний стан в місті Києві та
заходи, які необхідно вжити;
2.3. У разі появи симптомів інфекційного захворювання у працівника,
здійснювати обов'язкове повідомлення відповідного органу державної
санітарно-епідеміологічної служби
про кожний випадок захворювання
працівника підприємства незалежно від місця і обставин виявлення.
Відповідальні: Ільїна Р.М.

Підписали:
Голова комісії:
Відповідальний секретар

